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 ثلانلاءزجلا سرهن :
 ةفيعس | لصف

 ١001 (سلدنالابةيؤمحالاةيرصتلاةلودلا)
 *؟ | هم؟ فسوت نب دم خيشلا

 ساأ ووع خيشلا دمم نبأ هيقفلا دم

 5 | ةهكإ هيقفلا دهم نبأ عولخملا دهم

 “ | هده هيقدلا لحم نا رن شوبجلا وبأ

 م همك , ديعس يبا نبا ليعاسا ديلولا وبا

 لاادح دياولاو ا قدح
 ٠١ | ممل ديلولا يبا نب فسوي جاجحلا وبا
 ١ مك جاجحلا ىلا نب دم هللب ينغلا

 نا جاجحلا ىلا نب لوومسا
 ا! |هكا : هللا دبع نب دمهم سيئرلا

 وس | مدع ةيناث جاجحلا ىلا نب هّللاب ينغلا
 ١١5 | ود هللا يذلا دم نب فسوي جاجحلا وبا

 ١ك | ه54 ةيرمحالا ةلودلا رابخا هيب

 ١9 | هده (ناسنت ةينايزلا ةلودلا)

 بوب هك ناي ز نب نسارمغي

 4 | هدب نسارمغي نب نامع
 مك هده نامع نيدمم نايز وبا
 إب | هد ٠ ناّدع نب ومح وبأ
 "و | هال ومح يبأ نبا نيفشات وبا
 سب ( هالإ نمرلا ديعانبا ثباث وباو ديعس با

 سو | هاك فسوي نإ يسوه وم وبأ
 نك كنك ومح يبا نب نيفشان وبا



 ف

 ةينايزلا .ةلودلا رامخا ةيقب

 مأشلاو رصمب كيلاملا ةلود (
 ريكشاجلا كيبأ عملا

 كيد ا نب ىلع نيدلا رون

 نطق نيدلا فيس رثاظملا
 يرادقدنيلا سربي رهاظلا

 ٠ سربيب نب ناخ ةكرب ديعسلا
 سروب نب شمالس
 والا ندا تس ورسللا
 نوالق نب ليلخ نيدلا حالص فرشالا

 ارديب رهاقلا كالا

 لوا نوالق نب دمحم رصاللا

 انرتك لداءلا كاملا
 نيحال روصخلا

 ةينأث نوالق نب دهم رصاللا

 ريك شاجلا سرب
 ةثلاث نوالق نب دهم مماثلا
 دش نب 53 وبا روصنما

 دهم نب كجك نيدلا ءالع فرشالا
 دهم نب دا نيدلا بابش رصاخلا

 دم نب ليممسا حلاصلا كلملا
 دهم نب نابعش نيدلا ني ز لماكلا
 دمع نب يجاح نيدلا نيز رذافلا
 دهم نا نسح رصانلا

 هه

 ج51



 كلا نو
 قت 0

 * دمه نب نيدلا حالص حلاصلا

 ةيناث لد نب نسح رصاتلا

 يجاح نب 3 روصنملا

 قوش قب نعش فركالا

 نايعش نب يجاح محلاصلا

 قوةرب رهاظلا كلا

 قوقرب نب جرف رصانلا
 قوقرب نب زيزملا كنع روصخملا

 ةين ا قوقرب نإ جرف رصانخلا

 خيش ديرؤملا كاملا

 خب نب ديحأ رغظملا

 رطط. رهاظلا كالملا

 رطط نب دهم حلاصلا
 ىاب سرا فرشاالا كاملا

 ياب سرب نب فسوي زي زعلا
 قمقح رعاذلا كالملا

 قدح نب نامع روصخملا

 يئالعلالاتبا فرشالا كاملا

 لائيا نإ كيا ديوملا

 مدقشخ رهاظاا

 يدب وما يابلب رهاظلا

 اهب رع رهاظلا

 ةغيحص | لصف

 5١ | هذه

 6 [| 5١"
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 كلانلا ءزجا سرهف

 ىاب تياق نب دمه رصانلا
 ةيامس هوصناق فرشالا

 .ىاب تبراق نب دم رصانلا
 يفرشالا هوصناق رعاظلا

 طالب ناجح فرشالا كاملا

 ىاب ناموط لداعلا كأللا

 ىروغلا هوصناق كالملا

 ياب ناموط
 نييميلصلا رابخأ ةيقب

 مقرارملا لعل ةودلأا]
 لرفطرا نبناخ نان ناطلسلا
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 ناثع نب ناغروا

 ناخروانبا لوالا ناخ دارع

 ناح دارم نبا لوالا دب ذيأي

 ديزياب نب يلج دم
 دهت نبا ىناثلا ناخ دارع

 ناخ دارم نبا حتئافلا ىاثنا دوغ

 دي رياب نبا لوالا ميلس

 ملس نبا ىنوئاقلا لوالا ناخ ناولس

 ناولس نبا ىناثلا ميلس

 مهيلس نباثلااتاا دارم

"4 



 ش دوغ نبا لوالا ىئتطصم ناطاسلا

 دمحأ نب ايلاثنا نائع 2

 ( ةيناث ) دمم نبا لوالا ىفطصم ه

 دمحا نبا لوالا ميهاربأ 2

 ميهاربا نبا عبارلا دمم د

 ميهاربا نبا يناثلا نايلس د
 ميهاربا نبا ىنأثلا دمحا »
 عبارلا دمحم نبا يناثلا ىفطصم د
 لوو نبا كااثا دمحا »

 ىفطصم» نبا لوالا ةويحم د

 ىقفطص» نباثااثلا نابع د

 دمحا نبا ثلاثا ىفطصم »

 دمحا نبا لوالا ديلا دبع د

 ىفطصم نبا ثااثلا ميلس 0

 ديلا ديع نبأ عبارلا ىقطصم »

 ديلا ديع نبا ىناثلا دومحم »

 دومعم نبا ديلا دبع »

 دوم نب زيزعلا دبع »

 ديجلاديع نب دارم د
 ىنألا نا ديلا دبع ىزانلا »

 شك ارم ةيساطولاةلوذلا)
 ! ل ىلأ نإ دمحم هللا ديعويأ

 خبشلا ديم نب كم

 "كى

0165 

11 

1 

 كك

 كك

 كك

156 

1١1 

 لوحي

 لاح

 ١الك

 ااا



 تلا وا سوبا
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 خيشلا لمد ل نوسحوبأ

 كم نب لوحا سايعلا وبا

 ( ةيناث ) خبشلا دمحم نب نوسح وبا

 (نارياب ةيوفصلا ةلودلا ١
 رديح نب ليسا هاش

 ليما نب بساط 2

 بسامبط نب رديح »
 بسامبط نإ ليعمسأ 2

 ادنب ادخ دمحم نبا ريبكلا سايع 2

 سايع نا نايل 2

 ناياس نب نيسح »

 ) نك اركتيرعلا ةلورلا /

 نمحرلا دبع نب دم هللا ديع وبأ

 هللا دبع ىلا نب سابعلا وبا
 دبع يبا نب يدا دوو ع

 ديو نب 5 ديع 55 ب وبا

 ها ديع نب دم

 دم نب كلا دبع

 دمحا نب نادي ز ىلاعملا وبا

 دا نإ سراف وبا



 و

 : دمعأ نب نومأملا خبشلا ليم

 ( ةيناث ) دمحا نب نادي را ىلاعملا وبا

 ناديز نب كلما دبع

 ناديز نب دياولا ديزي هوبا

 ناديز نب دمه هللا ديعوبا

 دمحم نب دهحا سارعلا وبا

 ( شك ارم ةيلاليفلاةلودلا )
 في رشلا دن[ ىلوملا
 فيرشلا نب ديشرلا ه

 في رشا قب لعمتما 5
 ليمعما نب دجحا سابعلا وبا 2.

 2 ليعسا نب كلا دبع ه
 ( ةيناث ) ليمعما نب دحأ سايعلا وبا 2

 ( الوا) ليممسا نب هللا دبع >
 ليعيسأ نإ يلع 0

 ( ةيناث ) ليعمسا نب هللا دبع »
 ليعمسأ نب دمي »

 ليعمسا نن ءىضتسملا »

 ( ةثلاث ) ليممسا نب هللا دبع ه

 ليعامسا نب نيدباعلا نيز »
 ( ةعبار ) ليعمسا نب هللا دبع د
 هللا ديع نب دمحم 2

 ديم ندير
 اذ كم نب نابلس »



 3 ثللانلا ءزجلا سرهف
 هفيمس | لصف

 فشلا دق ظ ماشع نب نحرلا دبع لوملا

 ف دلل نمحرلا ابع نب دم د

 فرك افرح دموث نب نسحلا, ه»

 معا الكا نسحلا نب زيزءلا ديع »

 5 سل ربع ) ناتسناغفاب ةياطغلاةلودلا (

 وسب يوب ين جاغلا سيو ريمآلا
 قضضفتما هللا ديع »

 فيي فتم سو نب دومه ءاش

 م44 هللا دبع ني افرشا »

 قل ' سلوتب ةيايسحا ةلودلا ١

 ؟ يك رت يلع نب ياب نيسح

 فلا فخ يك يلع نب دمع“ ن. يب اشاب ىلع

 كك ني-ح نب يأب دم## '

 ككل الا نيسح نب يأ يلع

 موب يسب يلع نب ىاب هدومح
 كك يلع نب ياب اشاب نامع
 2200- نيسح نب ديشرلا دوم نب يأب اءثأب دوم

 كت ف ش دو.دث نب يأب نيس

 كك فحل دوم“ نب يأب ىفطصم

 بوم سل ىفطص» نب ياب دما
 ١ سوم اع نيسح نب ىأب دم

 كس نع نيسح نب ىأب قداصلا دمحم .

 نمل نيسح نب ىاب قداصلا يلع
 35 لكلا ىأب اثأب يداملا روع



 كلا يور 5

 ) ناريأ راش رد ةلود 0

 :تر اكن افارقب نيل ةلودلا
 اباب هاش ده

 دهحا نب روعي ةاع

 روم ْن نامز 2

 روميت نب دوت »

 ر وحيل نا عاج 00

 ) م )رومي نب دو#ت »

 دو# نب نارماك »

 (نآرياب ةيدنزلا ةلوهلا)
 دنز ناخ رك

 ,ناخ يكذز
 ناخ قداص

 ناخ داع يلع

 ناء قداص ْن' ناء راعج 1

 نا رفعح نب ناء يلع فاطا

 نارباب ةبرراجاقلا ةلودلا.
 ناخ دم افا

 اش يلع ع
 سايع نب هاك ره

 لع نب هاش نيدلا رضا

 هاش نيدلا رفظم ةلالج
 (رصم ةيولعلا ةيدمحملا ةلودلا)

 هغيت | لصف
 "؟هملا
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 ثلاثلا هزبلا سر
 اشأب ىلع 5

 ىلن دمم نإ "شاب ميهاربا

 نوسوط نبا لوالا اثار سايع

 شاب يلع دمج نب اشاب له

 اشاب ميهارب نب اشاب ليعيسا

 ةيار هلأ ثدا وحلاو ليهيسا نا اشاب قو

 يناثلا يلح اش تا اظملا 00

 5 دمحم ثسود

 ناخ تسود ديد نا نا ىلع ريش

 ناخ كدموم ثسو د نإ ناخ ماظعا .يدعم

 ناخء بوعي هنباو ( ةيناث ( ناء ىلع ريش

 نراخ لضفا دمح٠ نب ناغ نحرلا دبع

 ناخ نمحرلا ديع نب ناخ هللا بوح

 نادوسلاب شيواردلا ةلود
 يدوملا دا دمحم

 يشرامذل هللا ديع 5 لأ ْث

 مم لودج

 افنت

 نا

 نورك

 انك
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 بانك ةنلاطم لق اريقوح قاةحألا ظوا دل 0 تارظح كل ١

 باص | اخ _[8154| باص
 تيرضو ببريضو | |١454 3 ب سااوك الامل اه

 كناهفصا كناهصا ٠ عال ؟ مىخاوض مويصاوض هلل

 سد سرد 5 ىلع ' نع[ ٠ما”*ا 5

 نيينامعلا ىرسا ىرسا نيينامعلا مهياشو مهتاشوإ ءةادكإ ١
 نيبرطسلار خاب ارت |تاونس ثالث دعب ١١١4| 747 2 ىلا اوراس اوراس ءاااهأ هم
 ( نمو سحا 1 هرك اع امرك ادع قار" دم

 ةي رووا سيئر سيئر ٠7 5 7” 0/ هركذا رذأ ءمامعأ مك

 دوم ماشأ  اًدوخي هاش هل ؟ةاعالل نوي املا نوينالا ءا ا/أل1
 كلا كلما ماع ايلا دق دشضالءءماللأ

 هاش امه وأ ءابإ مع نوليكتسا نوولكسي 5

 هلع ةيلع ءها ك٠ جزم 5 ابن ما

 نامع نانعءع كك عللإ  ملكالا هد ءالا :٠ ااه
 عربت عرب ه6 مسرعا ةع ةعوتما ا“ ءابا ١9

 ليريا يف ليرب هلا وامس 1١ 9+6 هسا ا

 الا نا ءىلوأ؟ ميه ةح١أ ةهجءا عكا ٠ الة
 مام ماس ماو وا ساو داي داهطلا ٠١ ١1غ 15

 راثا رانا عنو كلب هدهاش دعاشا هدا جا“ "١م

 ا 0 مما السلللا ةيلاليقلا ةيلاليفلا هما ءأاعكاب

 هللا دنع دبع ماا وأكله ( تدروامْيحو )

 ' ١ 1 ا

 بمال ىلع قنممال ىرخأ طالغا ضمن دجويو



 ا ا ا سم

 »١« مالسالا لود ميرا

 نيلدئالاب ةيرمحالا ب رصنلا ةاودلا 9 ةد١

 نب دع كيئسأ برغملاب مجرما فعضو نيدحولا جر تاغف ا ) كيب (

 نبدم نال يف هناذم لطن 0 نيدحوملا اهنم جررخأو اهم سادنالاب رئ اثاا دوه

 جنرفالا دمئساو ةطاسلا هعزانو هيلع راث رمحالا نباب فورعملا رمصل نب 5

 روك ذملا فسو نب لع اودماو ةيسائأا ةصرفلا هذه نوي ايسالا زهتناف . هيلع

 سادنالا طئاسب ميمج نع مه لرأي نا هيلع اوطرتشا نا دع ةرارجلا مهش ويجب

 رمحالا نبال مالا بذتساو هرماضرقن ا نا ىلا دوه نبا 4عو اوب راح اذه ىلعو

 نييئابسالل سا دنالا ندم عيمج نع لزنو ةطانرغ ةءطاقم ىف هتكلم ترصغغلاو

 ىلاعت هللا ءاش نا هارتس اك مهعم هقافتاك

 كلانلا هزل 00( مالسالا لود خيرات



 سل دنالاب ةيرجالا ةيرصنلا ةلودلا «؟»

 يف فاس ايف مه ناكو ةبظرق نوصح منع ةوجرا نم رهحالا ينب لصاو

 عار رسمت نب فسوا نب دهم را كادتبا لاكو ٠ رم يب نوفرمي دنجلا ءانبا

 مدعو ةنس خيشلاب فورعملا مهتلود

 ااا ل و و اه

 رهن ىب فسوب هيب رمث عبشلا - ©

 م1575 - 1591 هلم هيو س78 ةنس نم

 هل عيوب يييشلاب فرعي و رهحالا نباب فورعملا رصصأ نب فسوي نب دم وه

 ىلع روظتساو سنوت بحاص يصفملا ايركز يبال ةلوأ وعدي نأكو ه 559 ةنس

 رما لاحفتسا ىأر الو ٠ ةلوليقشا ىنن هراهصاو رصن ىنب نه هتبارقب ًالوا هرما
 نبا هعم دحتاف يجابلا ناورم وبا ةليشاب راث مهلا ةنس هل عاب دوه نبا

 يباب نباب كلف مث ه 40+ ةئس ةيليبشا ىلع ىلوتساو دوه نبا ةبطخ مطقو رمحالا

 هوجرخاو رمحالا نباب اوراثو دوه نبا ةوعدةيليبشا لها جار رهش دعبو ٠ هلتقو
 مهتنيدم نم

 قف نكي. م ذاو دوه _:ربا ةاشالب الا مي ال هرما نا رمحالا نبا ىأرو

 دوه نبا لاتقل شيب هودع نا نيينابسالا عم قفتا كلذ ىلع اًرداق تنولا كلذ

 نوينابسالا ىأزو ٠ هرما بتئسا اذا سلدنالا طئاس نع مط:لزني نا ىلع
 م0١ ةنس ةطانرغ ىلع ىلوتسا مهتدءاسوو دارا اب ا 1 ةصرغلا هذه

 تخسر الو . اههريغو ةي رملاو ةقلام ىلع بلغت 9 ءارقعا نصح اهن ىنتباو اهؤنو

 مدح ةنس ةيليشاب دوه ن با راصح ىلع نيينايسالا مم دما ةطانرغ ةفطاقع هندق

 مهتلاىقح دوه نبا ديب يِقلأ نئادلل حتف ىلع مدعاس لؤي 7 اهيلغ اولوتسا تح

 يق نوملسملا رمخناو ارث 2 ةروك ةروك س ا دزالا ةدأا هله ف 'نوينام دفالا

 ساذنالا قرش يف ةريبلا ىلا برغملا يف ةدنر نيب ام دنت يتلا .ةطانرغةمطاقم
 ةيصخشلا مهتدل ؛انل الا هودعاسو : نيينايسالا نا معو مطلغب رهحالا نبارعش 59

 خصم



 «؟ م مالسالا لود خيرات

 هدقع دق ناك يذلا دهملا ضقنف“ مدصاقم ماقال مهديا يف هلآ هوذتا مهناو

 ل اًرارم مهراح نا كعب و مهم ةريزخلا صالختساو' مهبرح ىلع مرو ماعم

 برذملا كام دقعو مسريغو نإ ىنب نم ةازغلا سا دنالاب ق١حالتو 03 :ءىشب رئظي

 ةئاتسو نيتسلا دودح ف اوزاجاف مو فال هب الدلا و قحلا كنع نب بوما

 نم هيلا اولباهت مث ٠ اومجرو مودع رحن يف مهب مفدو مهتزاجا رمحالا نبا لبقتو
 داع ينإ ن* صايعالا مومظعمو نيرع يف تودي نه توب اك نم كلذ لد

 ىلا نوءزإيف ةلوالا مهب ضءتو موق يف ناطاسلا بكانم مهحازت ا قحلا

 نه نوصا# و نيملسملا نع ةمفادملا يف مهتكوشو مبسأب نم اهب نيينغم سادنالا

 بفسول نب لمع يو نا ىلا الو نأثلا لؤي و ناكم ةلودلا نم لح لع كلذ

 ماكالأ ةنمس خيشلا رسم نبأ

 0 ب بيو

 ئبخلا رق ىب ريقفلا رعت ا نوال

 م1801 11/9 ةنس نم وأ هال.1 ب ال1 ةنس نم

 فورعملا دمم هنبا ةدمب رمالاب ماق رمعت نب فسوب نب خيشلا دمت يفوت ألو

 لبق هاصوا دق هوبا ناكو ٠ ( هرغص يف للا بلط هلاقنال هيقتلاب بنل ) هيقثلا
 نيطالس ني ىسينب هيلعرصتئسي نا هوركم هيلا لصو وا ودعلا نم رما هباثا اذا هوم
 سادنالا ىلع نوينابسالا بلاكتت ملف نيملسملا نوب و ودملا نيب ةياقو مهلمجي و برغل
 ناطلسلا ىلع ةفاك سا دنالا ةخيشم دفواو هدلاو ةراشاب لمعلا يلا هيفثلا دمت رداب

 هاواليثسا مت دقنأكو ه ت0 ةنس شكارع يءاص يني رمل قحلا ديع نب بوقعي

 نم نيململا رك اسعزاجاو هخيرص باجأذ شكارم ىلع هبلغتو بوغملا دالب ىلع
 نبا هتكماو و ثر : لعوب ءاح مث 3 لدم هيأ عم دابملا ىلا ممريغو ني م يشب

 ابكر ابامجو اهب لونو هنم اهملستف اهب اًرئاث ناك ءارضملا ةريزجلا رع ماشه
 ميمزهو نيينايسالا براح ه ها/* ةنس زاجا ألو ٠ وزغلا شيج اهب لزنيو هدابلل



 سلدنالاب ةيرمجحالا 3 رصنلا ةلودلا ه5 د

 رذ_ح 3 مهعم داحتالا يف نيينايسالا لخاذو هكلم ىلع رمحالا نبا هرذح مث

 هيلا اوعز نيد صارغالا ةكوشب هر 5 علب كاذ ع وهو هعجأرف نيينايسالا

 ةقلاع مهم هلأ ديع ناك ةلوايقشا 1 نه هئبارق ةعاط يف ضرو مو يب نم

 قحلا دع نإ بوعي اواخادو ةياع اوراق شداق صحب مهاربأو سشأ يداوب ىلعو

 مهدياب يتلاروغنلا نمر وك ذا بوتعي أ ونكماو نق هعم مه ناكُف هيلع ةرهاظملا يف

 برخغا ىلا ةلوليةشا و راسو كلذ دع انو هيقدلا دهم ايضا تس 5 شا يذاوو ةقلام

 كالي رمحالا نبا هيقئلا ديتساو ٠ عاوشم مرك اف نملا دبع نب بوقءإ ىلع اولزنو

 عبرا هيلا نحلا ديع نا بوقعر ناطاسلا ةزادا تناكو م سادنالا نم يقل م

 سادنالا ناكس نيماسملا عمقن ده دقعإ مومزلا ىت> ارارع نييئايسالا اهيذ مزه تارم

 هشا هدعب ىو ماديه هذقن روك ذملا بوم ناطاسلا يفوت 3 يحسم لدا نا

 ني رمالا موقاذا ونيملسملا دالب ىلعاوراغاو ةندهلا دقع نوينارسالا ضقنف فسوي

 لآ ةنتفب ًالوذشم ناكو هدجنتي بوق نب فسوي ناطاسلا ىلا هيقثلا لسراف
 نب فسوب نإ يلع سل دنالاب حلاسلا دئاق ىلا ناطلسلا زءواف ناسلت باعصا نايز

 نيينايسالا دالب ىلعتءاراغلا نشو شب رش ةلزانمو برا راد ىلا لوخدلاب نئاكزي

 غلباو اهراطقا يف لغوتو اهلالخ ساجو ه 6٠ ةنس رخآلا عير يف كلذل ضف
 ةروك ذملا ةنسلا نم ىلوالا ىدامج يف هرثا يف فسوي ناطلسلا راس مث . ةياكتلا يف
 عوضو اورغتف هلثايقو برغم ا لما رفتتساو زاجلا رهق وعو ةدوهصم رصق لتحاو

 مل ازهج ( زاغوبلا ) قاقزلا ىلا ميليطاسا نوهنايسالا ثعف ٠ رحبلا مهتزاجا يف

 ودعلا ةلياقع لداو٠سلاب هليطاسا داو ىلا فسو ناطاساا زعواف ةزاجالا نود

 اولئدقاو ةئسلا نم نايعش ُ قاقزلا رحب ودعلا ليطاسا عم تقتلاو تمدقو اولمدف

 ةراملا فانئتساب فسوي ناطاسلا راف ليطاسالا داوق لتقو نوءاسملا فشكلاو

 ةكلف قاقزلا نع اردعاصو ءاقألا نع نيينايسالا ليطاسا تماثق ةيناث مهازغا مث

 راد لد مث في رطب لتحاو ةنساانم ناضمر تاي رخا زاجاف ناطاسلا ليطاسا

 مهم مث هرطو ىضق ىت> تاراغلا ددرو ودعلا ضرا يف اءارسلا ثب'و ايزاغ برحلا



 « هز مالشالا لود خيرات

 ىلا راع 3 ءارضللا ةري رجح ىلا جرف كسلا نع ةربملا تعءطقناو ءادشلا لصف

 ةياكتلايف غلب ا دقو سادنالا نم فسويناطاسلال دق الو ٠ هد ةنس حاف برغملا

 نيبو هدب ةلرحا لامعا يف اوعرشف هداطو مهيلع تاقثو هرما نإي أيس الإ ىلع م مع

 فموي ناطلدلا نم فوكتب رجالا نبا هيقالا دع ناطلذلا ناكر ١ رمال ن
 لامعدي نءا,صالقساو فيرط ةلزانم ىلع نيينايسالا عمم دولا هدالب ىلع هياغب /

 الذا سادنالا ىلا زاوجلا فسوي ناطاسلا يلع رذعتيا ينيرملا فسوي ناطاسلا

 ارجوا رب اهورصاحو لاتقلا اهيلع اوحلاو اميرط اولزانف هليطاسسا هب وسرت أقرم دجي

 ف رط لها باص | ىّد ريشا 5 ةمل راراصحلا مادو أب لها ٠ نَع ةريملاو ددملا مطقنا ىو

 مول رخآ اهوكلمو موحلاصق دليلا ِنَ لوزتلا و معاصلا ُُق نين ايسالا اولسارف ديلا

 نوكت نا نيينايسالا ىلع طرتشا دق رهحالا نبا ناكو ٠ ه 59١ ةنس لاوش نم

 اضوع نوصحةتس مط لذبف مهقافتاك اهنع هل اولزني مل هيلع اولوتسا املف هل في 7

 بحاص لاحك كالذ ينهلاح ناكف لئاط ىلع 7 مو عي رلطأ هل نع عر اخ

 برعلا دنع لا 58 بورضلا ةماعنل

 عجدو هلق لع ف هب نيينأب الا بعالت رمجالا ن أ هيققلا دم ىأر لو

 ابأ سيئرلا همع نبأ هيلع دفواف يني رملا بوقعي نب فسوي ناطلسلاب كسفلا ىلا
 دي دجتل هئريضاح لها ْن' دقو يف رسصأ نإ بفمولا نب ليعامما نب جرف كاره من

 راصح ند هناكمي هوفاوق ف رظ ناش نع ةرذمما ريرقثو ةدوأا ديك او ديعلا

 م9؟ةنشرمالا نبا ىلا اوفرصتاو حلصلا اومكحاو دقعلا اومربأف انمدق اك اطوزات

 ايف دقملا ماكحال فسوي ناطاساا ىلا ةلحرلا عمجاو مقوم لجا هنم كالذ مسقوذ
 جرخ همو دقي ف سو, ناطلسلا مع او ه1 4ع ةدعءقلا يذ ِق ربا ربعغو كالذل

 يا ناك ني ةيدهآ هةر شبا نإ رمحالا نبأ مدقق ةحنطإ هاقاوق هل اقلل ساف نم

 نب ناع نينمؤملا ريمأ وضم هلأ لاقي يذلا ريكلا نوصل هيد ًامقوم اهئسحا .

 خلاب وهفاعضاب هأاكو كلذ فسوب ناطاسلا'لبفف ٠ ةرملا هذه يف فسوب ناطاسلا
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 سل دنالاب ةيرمحالا ةيرصنلا ةلودلا «1» ا

 ترأث نع رذغلا طسبب نا رهالا نبا داراو 0 هيلاطم عيد ةقوسأو هعركت ف

 لزنو حفص هركذ نع برضاو كلذ عامم نع فسوي ناطلسلا ىفا في رط
 سادنالا روغت نم 00 نا رشعو ةيرغلاو ةدنرو ةريزجلا نع رمحالا نال

 مكقع ةنس رخاس ادنالا ىلا رمحالا نبا داعو ةيبأ ةكلمو هتكلم ف لبق تناك

 اهرح ىلع دقعو هتازانمو ف ٍظ راصخل فسو ناطاسلا ركاسع همم تثربعو

 هيلع تمزئماف هده اهزانف يحشحلا شايرخ نب دوما نب رم ركذلا ريبشلا هرث زول

 فسوب نب دمم خيشلا نب هيقفلا دمم يفوت ها ةنس يفو ٠ اهنع جرفأو

 حم ا ل

 ريقفلا نب سب عولملا ربك 61

 ما تال ةئس نموأ مالاما ال1 ةلس نم

 عولملاب فورعملا دهم هنبا هدعب ىلوث خيشلا دهم نب هيقفلا دمت يفوت الو

 عواخلا دم هلمفام لواو ٠ ىدنرلا ميكنحلا نب دم هللا ديعوبا هيناك هيلع ديكساو

 يف رملا بوقم نإ فسوب ناطاسلا نيبو هيب ةالاوملا دقع ماكحا ىلا ةردايملا

 ما ركالاب هدفو ف سوي ناطا سلا لب اقو بجاولا اذه ةيدات يف هماقم ماق نم هيلا دفواف

 ركسع نم لاجرلاب هدع نا هنم ناطلسلا بلاطو باق:م ريخ ماسرم ىلا اوباقناو

 ناطاسلاو عوام ا دهم ناطلسلا نيب لاحلا دسف مث * باط اع هدماف سادنالا

 مهتالامو نيينارسالا ةالاوم نمهفلسةنسأ داعو رمحالا نبا ضقتناو يني رملا فسوي

 كيهدس يبأ سيئرلا هع نبا ىلا رمحالا نبا زعوأ مث .٠ برغملا لها نيماسملا لع

 لخادو لمثف ةثلس لهأب قالا يف ةليخا لامعا يف ةقلام بداص ليعامما نإ جرت

 ىلع هديدو هليطاسأب اضاف لإبلا نم هلكمأف م يفزعلا يف! لا ضع كالذ يف

 ٠ لوطسالا مهبكراو مهتيشاح ىلعو يفزعلا ينب ىلع ضبفتو ابلها نم ةلثغ نيح

 فقثو ةتبسرماب ديمسولا سيئرلا ديساو ٠ ةطانرغ ىلا اهنم مث ةقلام ىلا مهم ثعبو

 كالذ نم نكمت لف ركاسملا اهيلا ددرف اهعاجرا ناطاسلا لواحو اهروغُ دسو !هفارطأ



 <« ال» مالسالا لود مجرات

 عوامل دم بتاك ميكحلا نب 30 ديع يلأ داديتسا اولم دق رمجالا وب نآكو

 اوراثومهةفاوف هل ةعيبلاو دم هريخ 0 صعلا يف ار شؤيجلا ايا هانا اولخادف

 عولخلا ندع اواقدعأو هولتقو مب كما كرا أ دنع ىلا ىلع اوضدقو هل ١مل ةئس

 رمل شوا ىلا هيخأل اوعياب و

 0 ا

 8 امال بس خدم ةئس نموا ماب 70م ةنس نم

 اك هيلع هيبتا دادبتسال عولش ادع مهئاطلس ةطائرغ لها مل نا دعب و
 تجرخ ه 7١6 ةنس يفو ٠ هيقغلا دمم نب رصن شوبجلا ابا هاخا هدب اوأو انركذ
 مييلع اوراثق اباهأ يف ةريسلا اواسا دق اوناك مطامغ نال رمحالا ينب دي نه ةئبس
 لسراف ة 4ث ,دملا مياس ةامهبل ١ مودقلا يف ساف بحاص ناواس عيب را اياناطاسلا اوتاكو

 ةدلس عوجرأ برغملا لها حرفلا مد ةئيدما مستو ركسع ثيل هتان ضع مهلا

 حاج اهوكلمو ةضرفلا ىلا أوهتنا نيح برغملا شويحو نير يب ةيداغ يدخو

 3 وآل نإ طاح ملس | يف نييغار ع درأأ يل نر 0 راطاسلا لع هلسر دقوأاو لس ' كلا ىلا

 داي ل ف عيب 1 يبا ناطاسال 2 ميعرت اهنوصحو ةدنرو ةريؤ لأ ن نع لوزالاب عربتو

 ريحألا ن نأ ةدكلاف 45 ا هلم بطخوأ دار | م م ىلع حاصلا هل دقعو كاذ 4م ليقف

 كالمال لها سبأ 5 4و , اردلا لي 6 ةريسلا يع رمعأ شويخ أ وبا تركو ٠ أهان

 نهم ن“ ناكو 0 بعللاو ورألاب ةكلم | رومأ ن 03 هلاغشنال هن 5 هيلع تديتساو

 اءاومش الطب ناكو ءالغلا يبا نب ناثع نيرم ينب .نم سادنالا ىلا اوزاجا نيذلا
 اص ىلع ةريغلا ديدش فراكو ةريثك مقاومو ة ةرووشم فقاوم سلدنالا يف هلو»

 4 0 هكردقم مدعو شويخ لأ يبأ ناطاسا ل فيض يار ا -_هاق سادنالاب نيماسملا

 ةنلام بحاص سوئراا ديعس يبا نب ليعامسا ديلولا ابا همع نبأ لخاد هكلم نع
 ل تي ع م ب يبجممماج



 سل دنالاب هب ةيرمحالا ةيرصنلا ةلودلا < مل

 ةفلا# راثو كلذ دسياولا وبا لبقف ريخالل ةميبلاو شويجلا يلا نم رءالا عازانا يف

 نع 'اهدلا هب تراثو شويجلا ىبا ركاسع اوهزرفةطانرغ ىلا فحزو ها/107 ةئس

 نا ىلا اكلم اهب قف شآ يداو ىلا جورخملا ىلع مهخلاصو هب طيداو ةئيدملا لها

 ه ال؟ ةنس يفوت

 سهو يصيح ار

1 
 سييئرلا ريعس ىإ ديب ليعاما ردولا وبا - 01

 ما5؟ا--111/ ةنس نموا ه الكاب بس الا ال ةنس نم

 نب رصن نب فسوي نب لليعامسا نبا سيئرلا فيعس يلا نب ليعامما ديلولا وبا وه

 *العلا يلا نب ناثع هلخاد م سيئرلا ديعسلا يلا هيبأ ةافو دعب ةقلام رماب ماق رمحالا

 مايقلا نع هفعضأ هنم رءالا صالخغ#او همع نبا رصن شويحلا يلا ىلع ةروغلا يف ينيرملا

 يلا جؤرخو ةطانرغ رهاظب شويملا يلا ركاسع ىلع هراصتنا نم انمدق ام ناكف هب

 اهيف هرما بتتساو اكلم دبتساو ةطانرغ ديلولا وبا لخدف ش1 يداو ىلا اهنع شويجلا
 ا رشع يداملا سنوفلا نبا لوالا سرطب تقولا كلذ يف ايئابسا كلم ناكو

 عيجل اهنمنيملسملا جارخاو اهيلع ءاليتسالا يف مط ةطانرغيلس«نيب ةُماق ةنتفلا ىأر

 لها ئارالو < ]ديدن انام اهرصاخو ةلعاترغرهاظن انا ىتح راسو اًدارج مشيج

 مدع برغملا بحاص ينب رأا ناثع ديعس يبا ناطاسلا ىلا مهخيرص اوثعب كالذ سندنالا

 سلدنالاب ةازغلا خيش ينيرما ءالعلا يلا نب ناثع نألو مهتبرك جرفيو هشويجي

 ناطلسلا مهيلع طرشف هيلع اًرئاثو روكذملا ديعس ىلا ىلع اًعزان ناك اهيف مالسالا لطبو

 ذه سأدنالا لها بعصتساف سلدنالا ىلا روبعلا هل ىناتيل هنه مونكي نأ ديعس وبا

 يف اوعمهمو ةطانرغ يلع ماقملا ترفلا تلاطاو ٠ نيرسكنم اوعجرو مههعس قفخاف طرشلا

 قيفلا نم هيف م ام ةدش روكملا ةازغلا خيش ءالعلا ىلا نب ناثع ىأر الو ٠ اهماهتلا

 تب رهو مهفاصم لتخاف مهتم ةلفغ 1 جن رفأ ١ ىلع مجثو هناعجش ضعب بختنا

 ' مئاقولا برغا نم ةعقاولا هذه ت دعوات 5 اًرصن نآاكو مهيف نوملسملا ندثاو مهناعجت

 .اوبلط عنمألا ىلع ةمذ هلا تقال ٠١ مالاح دنس كاذو ردقب ال ام مسمع نول 1| معو

 كالذ ىلا اوبيح 8 نياسلا 4 ةنده دقع



 <95 » مالسالا لود ميرات

 ضب هب ردغن املا | ديعل اًواش ةكرشلاو زعلا نم هتلود تغلبو ديلولا يلارما مظعو

 هتقول قوتف اًردغ هنعط ه 7716 ةنس رص .ىنب نم هتبارق

 ريلولا ىلا ىب رمت _ ةدا/
 9 ل كك ةنس نم وأ ه ال 6 ةنس نم

 اريغص ناكو دمح هنبأ هدعب ىلو' سيئرلا ديعس يلا نب ليعامما ديلولا وبا لتق ال

 فنا داديتسالاو كلملا ىعم ناطلسلا كرداراملو + قورجلا نبأ هرازو هيلع ديتسأف

 ناسا ىلع ثيدعلل هاعدعسا هالكو ةنس اًيدغ هرادب هلتقف ويلع هريزو داديتسا نم

 ماقو تام نا ىلا رحانخلاب نمط هكيلام عم هلوانتو قورحلا نبا عم هيلع ةبلغتملا هتمع
 مجرف سلدنالاب ةازغلا عيوش يني رملا ءالعلا يبا نب نايثع اما هكلم ءابعاي ناطلسلا
 هدعب ةازْغْلا ةخيشم ىلودن ه 050 ةنس قوت ىتح ةتانزو ةارغلا ةيبوسعل نم هناكم ىلا

 1 هسفن ىلع ده ناطلسلا مهفاخ ىح سادن الاب ءالعلا يبا ينب رمأ معو تبأث وبأ هئبأ

 اخنيرص برغملا ىلا زاحاف رءالا هب قاض ىبح ىرخأ ةبج نم هوقياض دق نوينابسالا ناكو

 مال*؟ ةنس سافب هكلم رادب هيلعم دقق برغملا بحاص ينيرملا ىلع نسحلا يلا ناطلسال

 هراد ىهل ةراصملا ضورب هلزناو هئاقال سانلا بكَراو هلصوم نسحلا وبا ناطلسلا ربكاف
 مودحنم مهمه*أ امو سلدنالاب نيط-ملا رما يف رمحالا نبا هضوافو ٠ هماركأ يف غلبتساو

 نسحلا وبا ناطلسلا ناكو ٠ هيلع مهتلاطتسال ءالعلا يلا نب نافع ينب رمأ هيلا يكشو
 ىنب رك اسع نم فالا ةسمخي هدما دقف كلذ عمو هيخأ ةنتفي الوغشم تقولا كلذ ف
 جئرفلا ناك يذلا معافلا لبج ةلزانل رمحالا نبا عم ممذفناو كلا« يلا هنبا ةدايقب نيرع

 نسي لو ٠ هنم جترفلا اوجرخاو هيلع اولوتساو هولزانف ه1 ةنس هيلع اولوتسا دق

 يف ىنيرملا نسملا يلا ناطلسلا نيبو رمحالا نب دم ناطلسلا نيب دقع يذلا قافتالا
 اورواشتف ررضلاب مهيلع قافنالا اذه دوعي نا اوفاخ مهنال ءالعلا يبانب نامنع ىنب نيعأ

 اومدقو جحامرلاب هوفصاقتف ةطانرغ ىلا الا نع هليحر موي رمح الا نباب اوكتفو مهمل أيف

 'فسوي جاجحلا ابا هانخا

 كلانلا هزجلا ها ا )1 مالسالا لود خيرات



0 

 سلدنالاب ةيرمحالا ةبرصتلا ةلودلا 8 ١٠١«

 ربلولا ىلا ىب فضوب جناجتلا وبا "هد

 م1881 ) 95 ةنس نم وأ ه الد 5 ل الا" ةنس نم

 ينب ىلع لائحاف هيخا راثب ذحالل رعث ديلولا يلا نب ففسوي جاجحلا وبا عيوب الو

 ةازغلا ىلع مدقو سنوت ىلا مهبرغ م نوحسلا ميعدوأو مييلع ضبق يتح ءالعلا ىلا

 تلاطو مرماب ماقق وحر نب رمت نب ىبحي ءالعلا يلا نب نامنع نب تباث يلا ناكم

 ىتح ببنأاو بلسلا ديدرتب مدالب يف نيملسملا ةقياضم ىلا نويئابشالا داغو ٠ هتسائر
 علم ىلع روك ذملا فسوي جاحملا وب ردقي مو ايظع مليم مين نيلسلإ فوخ غلب

 ٠ هدحتتسإ ينير ىلع نسملا ىلإ ناطلسلا ىلا لسراف هدالب ةجحابم نم نيينايسالا

 انف نالت باحا نايز ينب لاتقب ةالوغشم ناك هنا الا داهجلاب اقلك نسما وبا ناكو

 ابا هنبا مدقو دابجلا مر سادنالا ىلا زاوملا ىلع مزع ناسلت ىلع ىلوتساو مهيلع رصتنا

 يف :لغوتو ًايزاغ كالا» وبا صخشف ه 74٠ ةنس مزاجاو نيرم:ىنب رك اسع يف كلام
 .اودحتاو رءالا اذهل نورنابسالا متهاو مئانغلاو يبسلاب اهنم جرخو اهحتكاو منرفلا دالب
 نيس اولئاقو ميك اسع اوعبجو الي وط اًنمز مهني تلغتشا دق ةنتفلا تناكنا دعب امم
 ناطاسلاب ريا لصتاو ٠ يتيرملا نسملا لا ناطاسلا نب كالام ابا اولتقو مهيلع اورصتناو
 خال سادنالا ىلا هسفنب زاوملا ىلع مزعو هركاسع عجن هنبا لتفل محفتف ننسحلا ىلا

 اًريثك مهتاكرح تقاعاف داصرملاب هرك اعل ةفقاو نيينابسالا ليطاسا تفاكو هئبا راث

 ميسي تناكف نييئابسالا ليطاسا ةلئاقج هليطاسأ داوقل نسملا وبا ناطلسلا زعواف

 ةزاجا .نهنسطا وبا ناطلسلا نكفف ًاثيبم اًراصتنا نوطسملا اهيف ريصتنا'ةلئاه ةيرحب ةعقوم
 هلوطسا يف وهزاجا اهلا 1: وحن تناكو زوبعلاب ركاسملا تلماكت ذو ضراعم الب هركاشع

 يف مهليطاسا مازمما بقع نوينايمالا ناكو ١ ه4 ةنسرخأ همّسحو هحصاخ عم

 حالسلاو تاوفالاب .هودتو فيرط ءانيم اونصح دق اهركذ مدقن ىتلا ةي زحبلا ةكرعملا
 نفي رطةحاسب لزن ىلا وبا ناطاسلا ز اجا امو !ًريبك 1 د ادعتسا نيلسملا ءاقلل اًزدعتساو
 : وبا تاطلسلا مافاوو"اهتلزانم يف عرشو ه 7/41 ةنس مرحم * يف كازو ايلغ خاناو

 ديو فيرط راصح ىلع امم اودتاو هركاسع يف سلدنالا بحاص فسوي جاجملا

 اوءزهناو مهفاصم لثخاف مهنه ةرغ ىلع نيلسملا ىلع نويئابسالا مهش نيريثك درو ذخا

 اوهُعو همرح اوبسو نسطا يلا ناطلسلا ة.بخ ىلا جنرفلا ركسع لصو ىتح ةرم ةميزه
 يقم



 مالسالا لود خي رات «3أ1»

 ءاهالا1 ةنس ةرخ 23“ ىدامح اب نينثالا موب كلذو نيلسملا يلع بطملا م لغءو هلاوما

 ةطانرغ ىلا رمحالا نباو برغملا ىلا هركسع نم لس نم عم ندا وبا ناطلسلا معجرف
 يتب ام ىلع ءاليتسالا 000 راصتنالا اذه دعب نيل ىلع نوينابسالا يوقو

 يف جاححلا وبا لزي لو ٠ ه4 ةنس اهيلع اولوتساو ءارضملا ةريزجلا اولزانف عدي يف

 دلبلا ةقءافص نم دغو ديعلا ةالص يف دوج“ يف هنعط هال58 ةنس يفوت نا ىلا هناطلس

 ش اهمتحم ناك

 عاجلا ىلا م ذئاب نفل 9
 ما دس "م5 ةنس نهوأ ه ل | ا/هم ةنس نم

 ءالوم هتلودرماب ماقو هللاب ينغلا بقلتو دم هنبا هدعب ىلوت فسوي جاححلاوبايفون الو
 ناسل رزوتساو ٠ م 2و ىف رغاسالا ةلافكو مركاسع ةدايق يف مدقلا خسارلا ناوضر
 أعم دادبتسالا يف 3 راشتو هرما يف ناوضر ًافيدر هلعجو ركذلا ريهشلا بيطخلا نب نيدلا
 ءارمح نم روصقلا ضعب ُِق 3 ينغلا هلم ليععما هعما خا هللاب ىنغلا ناطاسلل ناكو

 ا , ىلا للاي ىنغلا - ات ١ ةنس نأضمر ناك نا أ هب اًلفافتحا ةطانرغ

 ليمع#| ةعيش نم ةءاخ رست روك ذملا ناضمر نم ؟ا/ هليل تناكألو ةيصقلا جراخ

 هبجاح ىلع اومحتتفا مث هتوعدب اونلعاو هسيحم نه هوجرخاو اليل ةبصقلا هيلع سوبجلا

 معسو ٠ ةوعدلاب اوتلغاو ةبصقلا اوطبضو هئاسل نيب و هشارف ىلع هولعقف هراد ناوضر

 هيلع م مم امم مف معسأ و ريخلا فشكتساف ليللا فوج يف ةبصقلاب لوبطلا عرق هللاب ينغلا

 اهاوبضو اهيلعيلوتساف شآ يداو ىلا لوألا ضاخو هس رف بكرف 4 هيخا ةيأوتو هعلخ نم
 هوعدواف بيطخلا نبا ريزولا ىلا رئاثلا ليعم#ا ةعيش دمت مم توملا ىلع ابلها هعيابو

 يلا ناطلبسلاب ربلا لصتاو ٠ هدوجوم اوفلتاو هتف اوملطصاو هراد اوحستكا و نجسلا
 رئاثلا ليعمسا يلا بتتكف هللاب ينغلا عم ةافاصم هل تناكو سنوت بحاص ىنيرملا ملام
 بيطخلا نبأ مب ريس ٍِق عفشلو هيلع مودقلل هللا ينغلا قيرط ةيلغش مثرمأي هتعيشو

 ناطلسلا ىلا بيطخلا نبا هريزوو هللاب ينغلا ناطلسلا راسف كلذ ىلا هوباجاف هليبةيلختو
 ناك نا يلا هدنع يقبو همودق ماسوبا ناطلسلا م 000 ةنس مرعم يف.ملاس ىلإ
 يلاعت هللا ءاش نا هركذن ام



 ىل دنالاب ةبرمحالا ةيرصنلا ةلودلا «01 "ب

 جباججلا ىلا هرب ليعامسا -- 0٠
 م1850 - ةنس نموأ ه الثا - ال5 ةنس نم

 روصق ضءيب جاجحلا يبا نب ليعامسا اذه هاخا سبح دق هللاب يننلا ناك
 هللا دع نب دمحم ىبمي يلا نم رهصو ةمذ هل تناكو مدقت اك ةطانرغب ءارجلا ةملق

 روك ذملا ل يعامما ةقيقش هدكنا هوبا نآك اي ديس يبأ سيئرلا نب دم نب ليعامسأ نبا

 نم ةقلاعزلا ضءب اذه سيئرلا دهم ,لخادف ٠ سئرلاب ىعدي اذه يبحي وبا ناكو

 هلتقَف هراد يف ناوضر بجاحلا ىلع جاوو هروسنو ءارهلا نصح ثيبو ءاغوفلا

 ةنس ناضمر ؟0/ ليا كلال هيصنو ليعامسا هربص جرخأو كالذ ركذ مدقت اك

 سيئرلا رذنو تايامسلا تددرت مث هكلم ربدو ليعامسا رعاي سيئرلا ماقو ١ ه

 ما/11 ةنس اميمج هتوخاو هلئتقو ليعامساب ردقف ةبكنلاب

 سس 09 0 م2

 نأ
 رمل رم عب رمت ىسيئرلا 5-5 1١

 مالعجل رعسكت ةلس نموأ هالكع الكل ةئس نم

 جرف كيعيف يببأ سدرأا نبا رو نب ليعاممأ نب هللا ديع ند ل ىدء وبا وه

 جاجحلا يبا نا ليعامسا هروصل ردغ امأف روح الا نب رهن نا فسو نب ليعامما نبا

 نيينايسالا عم هناس اهدّقع دق ناك يتلا دورعلا فينو سادنالا كلم ديتسا مدقت 5

 | هيل نويئايسالا 0 .٠ نيماسملا دالب ىلع ةيزجلا نم هئوطدإ هفاس ناك م عمو

 برغم ا ككالم لمرا ءاررالا هله يفو : مهيأ ناو 0 يداوب م مقراف رك اننعلا

 هوبادأف ةكلم ىلا هدرو عولخلا هللاب ىنذلا دع ناطاسلا ناش 2 نيينايسالا ىلا

 هودعوو نويئارسالا هاقدلاف سادنالا ىلا هزاجاو ليطاسالا هيكراف هت دعاسع ىلا

 برهو هبجاح لتقو ةطانرغ هيلع مهكناو اذه سيئرلا ادع براك هرعا ىلع ةرهاظملا

 2 ل ا ا



 «ا9د مالسألا لود خيرات

 كاذو اييلع ىلودسا و ةظأز رع ها 0 لخدو جيترفلا دالب سل رلا

 ه 75 ةنسس

 ا ا ا

 ريئامم جاجا ىبا هرب رحت مقلاب ىنفلا - 015
 مالكو1 -لمتأ ةمس نم وأ ه ابوس دع قاس ند

 لهالا ند ساب قا نع تح أه هةنذق تدثو ةطانرغ هللا ينغلا لخد او

 كراكو بطلا نبا مدقةساف هللا كيع نا رم لع ةلودلاب مث اقلا نكو دلولاو

 هةازأم ىلا هدرو 07 د رهحالا نبا نائالا ريس هرظن ىلا مع و الس 5

 ءارخلاب هكلمةكي را عولخملا هّللب يثلا ناطاسلا اذه التو ٠ ةكلمملا رييدت هيلا مفدو
 ىلع امأ ٠ ةردمملاب برغملا كولو نييئابسالا ىلع ةزعلاو فرآلاو روظل' امنت

 رثع يداحلا سئوفلا هيبا دمب ىلوت يذلا لوالا سرطب كاملا ناف نيينارسالا

 شنالب ةكلملا هتأرما ىلع ماق هنا ىتحرادقلا اذه اماظ ًاموشغ اكلم ناكف
 دصقي وهيداعي ناهيزلا قد ناودعلاو ذل يرام هيخا ىلع راح 3 ابلتثو ةيلوب ربلا

 هنالهرأد أ>اف 4ب راهشمساو 5 ُك كال سماؤلا سوأر 3 ىلا يراه بهذ + ةهررض

 ركاسعلا نم شي هدولاو شنالب هل هلدقل رو ملا سرطب نه مقتلي نا دياي ناك

 در اودابراحتساو آر راه رك #2 هكلام را رف نع هوماخو سرطب وب راذ ةيواسلرفلا

 لامعا ْن' نيتك ينزرلكتالا ةراما الوم لع و ناكو دوسألا ريمالاب بقالا

 موق 5 جر هن ادعا نم هل مهن نا داراو فرشلا نيناوقل ةاعارم هراداف اسنرف

 لنه ةرسك مردكو نييليتساكلاو نوب واست رقلاب شطب و اينارسا ىلا هداج ند

 هعوجر لاي هنكلو .٠ هكلم رش سس نا لَو هللا سرط» عجرأو اًريسا 0 لخاو

 1ث ْئ دوسالا ريمالا لمحو ماظأ و تائيسلا ن ند هيلع ناك م ىلا سر 5 مح

 ريمالا ةرد ١ يذلا هشرو 3 ا ىدنفا لآ سماخلا لراش ناكو ٠ كمل هدعاسإ نأ

 / هيلع اررظاداو لوالا سرطب امالك براغ يراه ةدحنل كاذ ذأ همحرأو دوسالا



 ا

 سل دن الاب ةيرمحالا ةيرصدلا ةلودلا 1١« م

 تحت ةكلمملا تخت ىلع يرنه دمص هالتقو هيلع اضبق نا دعبو ةميظع ةعقو يف

 ةطانرغ يبحاص هللاب يلا دب ناطاسلا متغاف ٠ م 1956 ةنس يناثلا يرته مسا

 نم نيما-ملا نم اهتوذخا# اوناك يتلا ةبزجلا عنمو مهيلع زتعاف ةنتقلا هذوم ميلغش

 لاني ىذلا مرا مان دق ناكف نييني رملا برغملا كولم ىلع امأ ٠ هناس دبع

 ناطلسلا يفوت الو مهنه كولا ىلغ باحملاو ءارزولا ديتساو مم رما فعضو لودلا

 مث نسحلا ىلا نب زيزعلا دبع هنبا هدعب ىلوت مهكولم نم ءاظملا رخآ نسحلا وبا

 ديع نب دمه ناي زوبا هللا, ديعسلا ناطلسلا هنبأ هدمإ ىلوتف ه4 ةنس يفوأ

 ىلع هدي عضو يف هللاب ينذلا دمع ناطلسأا ممطف محلا زهان : اريغص ناكو ري زملا

 سادنالا نم هحرسف نسولفي نب نمحرلا دبع ني رع ىنب نع هدنع ناكو برغملا

 سابملاوبا ىلوتساو : برغملا كلم بلطل ملاس ىنا ني دما سابملا ىلا مم دامتالل
 م5 ةنس للاب ديعسلا ملخو ساف ىلع نسولفي نب نمحرلا دبع ةرهاظب دمحا

 مج رملا هيلا لعجو رمحالا نبا نيب و هنيب ةدولا ت.كتساو برغملا كالي لقتساو

 نم هناك برغملا معصاو ةيذي رملا ةلودلا يف يت كالذب هل راصن م,«ارباو ميضقن يف

 سابملا يلا ناطاساا ةناعا ن٠ رححالا نبال ناك اء كالذو سادنالا لامعا ضعب

 رمالل نيمتشرملا كولا ءانبا نم هدي تحت ناك اهو هل مت يت> برغملا كلم ىلع

 كالذ لجال هنومااصي هتيشاحو سارءلا وبا ناكف

 ناطلسلا نيب ام داسفلا ةرساعم ضءب ىعس ىت> كلذ ىلع لاحلا لزب و

 فنراطاسلا ةلود ضن ىلع هّللاب ينذلا اولمح ىتح سارعلا يبا ناطاسلاو هللا ينغلا

 يبا نب ىسوم ةيتغلا كئلوا نم راتخاف هدنع نيذلا صايعالا ضب سارعلا يبا

 نه سابعلا وبا جرخ ه اله ةئس تناك اهلذ يمام نب دوعسم هل رزوتءاو نانع

 يمو٠ زاجاو هبايغ ةصرف رمحالا نبا زئتناف اهياع ءاليتسالل ناسملَت ًدصاق سا

 ىلوتساف ةتبس نانع يلا نب ىسوم لزنف ٠ ركاسلاب مه دمأو هري ردو نائع يبا نبا

 هموي نم .اهاخدف ساف ىلا مدقت مث هتعاط يف تاخدف ريحالا نبال اههلسو اهيلع

 اًردايم ءايغ ناسملتب وهو سايعلا يلا ناطلسلاب ربخلا لصتاو ٠ اهب همدق رقتساو



 0-0 ل عك 2ة2ة2ة2ة ة ةد

 «اهوه مالسالا لود خيرات

 ءاسور هيلع ضقتنا نكرلاب فورملأ عضوملا فك مدع 5 8 را ام ماقاف اراب لاو

 ازانا ىلا عجر هب لن ام ىار الو "دارقاو فئاوط يسوم ىلا ةنغ اوالتو ةشيج

 لوالا عير ؟.دحالا موي كلذو همايخ يف راذلا تمرضاو هركسمم بهتنا نا دعب

 نامالا يف سايعلا يبا ن ادلسلاب هاثا نم نانع ىبا نب ىموم ثدب 9 مالك ةنس

 ناطاسلا ىلو:ءاو٠ هيلع ًاطاتحم هدنع قف رمحالا نبا ىلا هث# و هديقو هيلع مْدَقَق

 لوزئلابر حالا نبا بلاطو يسا» نإ دوعسم هريزو هيلع ديةساو برغملا ىلع ىموم

 ىلع ةروثاب ا هت 2 لعال ى 55 نبأ سدو ٠ ةئثق امهنيب تاشنو مننا ةحس نع

 ددملا ثءاجىتح ةبصقلاب اومئتماو مهملع اوراثك مهدنع رمحالا نبا ناماسلا ةيماح
 فنراطاسلا ىلا عزتو ٠ لاخلا تنابطاو هرب لها نكسف ريحالا نبا ليطاسا يف

 ا كم مهل ثعبي نا هولاسو ةلوالا لها نع ةءامج رمحاللا نبا هّللاب ينغلا

 ناطلسلا نبا لضناا يبا ريمالا نب دم قئاولا مييلا ثعبف هدنع نيذلا صايعالا

 دوعسم ىلا ربخلا غلف ةراغ ىلا جرخو ةئيس ىلا لوطسالا يف هعيشو ندملا يبا

 هناطاس توي ريخلا هءاج مث لابجلا كانب هرصاحو ركسملا يف هيلا جر 4 يسام نبا

 يلع بصن كاملا راد ىلا لصو ]و امجار لتراف سافب ندع يببا نب ىسو»

 فاطاسلا ءاجو ٠ ساقي هكرت ناك سابعلا يلا ناطالا دلو نم ًايبص ىمركلا
 يف ىسام نبا حرخو ساف ةلابق نوهرز ىل# لزاو لضنلا يبا ريمالا نبا نانعوبأ

 هب صغ دقو ىجيبصلا بوقءي نب دمحا رما يلوتم ناكو هتلابق لزنف ركاسملا

 ١ تعقوو كلذل ناطلسلا ضعتماو ناطلسلا ةميخ ماما هولتقو هيلع اوبذف هباعصا

 تالذ ىلع اًممت'و هيلعدا ءيتسالا ط رشب هل عيادي نأ ىل: يسسام نبأ نيبو هنيب ةلسارملا

 سائلا نم ةميبلا هلذخاو هل عيارف كاملا راد ىلا هب عجرو يسام نيا ناطلسلا قحلو

 أهيج مهسبف مهيلاوم نم ىلوم عم رمحالا نبا ناطاسلا دنج نم ةصح همم تناكو

 رحببلا هدنع لقثءللا دمحا سايعلا انا يكراف ريحالا نبا ن طاسلا كلذل ضءتمأو

 اميمجا وعيا !هتورصاحي اهيلع يسام نبا رك اسعو اهلخدف ةتبس ىلا هسفنب هعم ءاجو

 ىلا سايعلا وبا ناطاساا راسو ةطائرغ ىلا رمحالا نبا عجرو سابعلا ىبا ناطاسلل
 هممت ماوس رس صصص 02 ا ا 2 22213 2 2 2 223



 سأدنالاب ةيرمحالا 35 رصنلا ةلودلا « اك »

 ثدحتو ةراغ لبج نم ةحيفصلاب هرصا# ركاسءلا يف ىسا» نبا هضرتعاو ساف

 هرصاحو يسم نبا برهو هلا اومن سابعلا يل ناطلسلاب قاوللا قف هر هس لها

 لتقو هب لثمو هلتأ نا دعب ىسأم نأ عطقف همكح ىلع اوازن ىت> ا ريش ناطلسلا

 رعساو ٠ اهنيب ةالوأا تاصئاو هيلا اهداعاو ةتبس نع ردحألا قل نراطاسلا

 ةنس يفوت نا ىلا ناطإسلا يوق ةييطلا ميظع بناخلا نزع رمحالا نبا ناطلسلا

 هخير 7 ةئيعص دوسي ملو ءارع الب ةيرمحالا ةلودلا هذه كول“ مظنا وهو مالو#

 هايأ هنكنو بيطخلا نب نيدلا ناسأ هرب زو 5 ةياشولا هعامسالا ءاضيبلا

 ادسسع بسسس دس رالطم اسجل بسس

 مانجو س )851 ةئنس نم واه الو - الق ةلس نم

 سانلا هيباز جاححلا وبا هنأ هدعب ىلول جاحملا يبا 3 دم هللا يتغلأا يفوت اكو

 دهملا را نكف ردلو دهكو دعس هتوخأ ىلع ضيفتو هيبأ ىلوم دلاخ ه سعأب ماقو

 مسلا دعا هلاو هةلودب ماقلا دلاغ ف مدنق عش م * ري ىلع دعب مط فكو مو م

 كتفف كلذ يف هلخاد دت مهراد بييط ىدوهلا بيبطلا غلادصلا ني ىحم ناو هلتقل

 ُ 2 0 2 5 ه ا/44ةس هللاب ينغلانب جالا وبايفوت 2 هس يف 233 روكا سبطلا سحو دلاخم

 هنالو نم اهو وأ نئنسل

 ري روب دو رلا ماما ب د 8

 م1451 - 1895 ةنس نم وأ م ححال -- ال44 ةئس نم

 هرماب ماقو فادوي نب دمع هئبا هدمإ ىلوت هللا ينغلا نب جاجملا وبا يفوت ال

 ىلوو يفوت ىح هل كلملا لزي ملو ٠ هيب مئانص نم يحاصخلا دمع هللا ديع وبا دئاقلا

 دعس ناطاسلانب ىلع نسْلا يبا ناطلسلا ةلود تناك نا ىلا رجالا ىب نم هريغ هدعب

 نب دمج هللا دبع وبأ هولا هعزاق هللاب يتلا نب فنسوي ناطلسلا نب يلع ريمآلا نبإ
 00مم اا | “١ “ا



 « اال » مالسالا لود ميراث

 قرشو نئفلا تدتشاو 8 مظعو ةدم اب يقبو ةقلاع عيوبو لغزلاب وعدملا دعس

 لي..سلادجوو ميلع ودعلا بااكتو نيوذلالا نيذه نيب عقاولا فالحل ءادب نوملسملا

 م ةياكو نيناملا ماوعا كلذو مهمذو مهدَتع خسف نم نكلشلاو مهلك قب رش ىلا

 ناكو . ءيذلا صضعل نيلدنالا لاوحا تنكف نسما يأ ةيخال هللا دع ونأ دأ اق

 (همع ةئبا ىعو ةديرز ةديسلا ةيعرشلا هتحوز ريغ ) ًاحوزتم نسحلا وبا ناطلسلا

 اهدالوادحامدق ىتح ًادج ةيمورلا هدوم ًافغش ناكو دالوا اهم هل نكو ةيءور ةيظح

 تبرهفأفيتع ًاروج ةديرز ةديسلا همع ةئباو هتجوز ىلع راجو هدعب نم دهعلا ةيالول

 أوظاتغا اهملع اهجوز هبىزفأ امو اطاح بحشنا ئأر املن ٠ احدالواو 2 رصقتلا نم

 هللا ديعابأ هنأ هلاكم اوماقأو كلما يدرك نع نسحلا يبا علخ ىلا لاح اوردابو |

 لافتحاو باحرأب كانه هوليةف الم ىلان محلا وبا ب بر موه ةروك ذملا 5 هد رد هتجوز نم

 نتفو بورح اهنبب تلصحو اهجاذ ىلع ةكلملا تءسقنا اذكهو توملا ىلع هوءإابو

 نسحلا يبا نب هللادبعا يلا تاظاسال رمالا بتسا الو ٠ اهحرش لوطي ةريثك

 نيةيرفلا نيب تاصحو نيينايسالا دالب ف ًايراغ جرخو اركسع زهح ةط رغب

 الو ٠ مدنع نوينابسالا هلقتعف هَل'دبع وبا ناطاسلا اهرخآ يف رسسأ ةريك مت ماوم

 ءاقال اوبهذو سلدنالا نرايعاو ةطائرغ هاربك عمتجا هللادبع وبا ناطلسلا رسأ

 ةهرسهل بهذ دق ناك هتالو هوعأبو ةطانرغ ع ىلا هوريهجاو نسحلا يبا ناطاسلا

 0 كلملاب كيكساأف رمال لغزلاب فورعملا كهدم نا هللا ديع با هاما مدقو هسن ماخ

 اوةفحت انف مهيلع رصتناو نيينابسالا براح اعاش اذه لغزلا هللا دبع وبا ناكو

 يح نيما-1 نيب نتفلا ةراثال ةلبهلا لاعا يف مهفلس ةقيرط اوعبتا هتوقو هتعاومت

 هودمأو مدنع روسأملا هللادبع ايا نراطاسلا أو>رخاف مهتمواقم نع . اوؤمضي

 نبا ىلوتسا ىتح خخالا نباو مملا نيب ةئتثلا تلاطو هسفنل كلما باطل ركاسعلاب
 ىلا فطءو هدضعيف تالذ تف دارا ىلا اهنع مثلا جورخ دعب ةطانرغ 2 ىلع خا الا

 اهم نصتو شآ يدا 7

 تناك نئدلا يلاوب سادنالاب نيلدملا رما هيف فءض يذلا تقولا تاذ يفو

 نيثيو# ريتكل# ىلا ابعاسقا مامضنا ةوطس اينابسا داز امحو ٠ مدقت ين اينابسا ةكلمم

 الا دعما عع ساب فل نا حس سس فطن سم مسج امص ب بروس حس ع اك نوع رع سس سس هس يسم ص جا

 ثلاثلا هزجلا 4 مالسالا لود خيرات



 ا. لق او نتوصل اجمل أ طلة ل ا 19 ل106 بل ل تاغ اون لضن150150715 ها ل ها طاع هن ةاقاسلا ل وب فج هطلت ووتر تسكر ا شتت هدحا ةست وتسجل

 صا دقالاب ةي رمح الا ةيرصنلا ةلودلا «ا١م6

 ةلثاع يف دعب اهف ان رصخنا ناثلا نوغارا ةكلممو ( ةلاتثق ) ةلياك ةكلمم امهو

 اهلل ٠ م1639 ةنس ليتك ةكلم ةلبازياب نوغارا كل» دننيدرف جوزتب ةدحاو

 نسما درطو ةدحاو ىلا ةيلوينابسالا كالاملا م ىلع |ةفتا ناصختللا ناذه نرثئا

 ءاناوعأب رح مهيلع اوءاقاو نيماسملا نيب نزفلا هذه لوصح اوزمتناف . ةطانرغ نم

 دزني درف يا نيميظد نيلطب ةدارق تى ء اوناك ذا برحلا مده يف لوي أيمسالا حجو

 هيأر ةدوجو هريب دت نسحب مهدوقي شرط ةءدقم يف ناك دنني درف نآف ٠ ةلبازياو

 ةمدخو برالا ف راهم تحول ةلازإا اما 5 موحلاو تابثا لع ميعجشإ 6

 َن م نم برملا يف لوت تناك نونحلا مالاك نيحوروملاو ىكرملا ريبدتو ركسملا

 بيطتو مرعجشل تناك طبهتو طق رك اسعلا بولق تناك امدتعو رخ ١ ىلا

 ةسدخلاو ةسارفلا اهيف نكمتو بعرلاو فوخلا اهنم ملفتف ةيذملا !رظافلاب مهيولق

 تناك كرو رمظيو تورعتنيف رساوكلا دوسالا ىف مه ادعا 6 نوءجييف

 نوءاسملا مزهنا عئاقو ةدع دعبو ٠ اهتوق ةلعو برحلا كلت حور يع ةقيقحلاب

 عبمج اودرطو ةطانرغ ةكامم ىلع نويارسالا ىلوتساف ميعو# ىلع ةرئادلا ترادو

 ةنساوا ه موال ةلس كلذ ناكو ركذت بورح دعب فارطالا كلت نع نيملسملا

 فاعساب اكريما ةراق ريبدلا سويلوك اهيف فشتكا ىتلا ةئسلا تاذ شو م

 ترج يبتا مئاقولا ددع نيخ وما ضعب رصح دقو ٠ هذه هل ازيا ةكلملا دادماو

 س#.٠ تغلق م ورخ تنو ىلا مطرخد ذنم نيماسملاو نيينايسالا نيب

 | يذل' ن لا يبا نب هلل ديءوبا ناضل لازاجا ةطاث رغ ىلع وينابسالا ىلوتسا الو
 ىنب ويساطوأ خلات ناطاسلا ىلع ساب لزنو برغملا ىلا هدب نه ةطانرغتذخا

 مه ٠ ةنس يفرت نأ ىلا كانه ماقأو سادنالا ناينب قيرط ىلع روصق ضعب ساذب

 ةنس) ن آلا ىلا سائب هتي ردي يدبعو ( بيادلا حقن يف يرقملا هلل دبعوبا لاق )
 نب ذاحشلا لج نع نودعيو نيكاسملوو ء رقعلا فاقوا نم نوذحأي (ه 1١

 ميكحلا زيزملا وهو ءاشي نم هينأوي هلل كلملو ٠ يطللا هللب الا ةوق الو لوح الو

 هس مخرب لجلال لال صحيح



 هلذو» مالسالا لود رات

 ناسدلتب ةينإيزلا ةلدرلا - هو

 ممق نودلخ نبا نيخركملافوايف نا ( ه؟؟ ) لصف ينانركذ (ديمت)

 مدقت دقو ساف كوام ةوارغم اهنم ناك ىنلا ىلوالا ةقيطلا نيتئرظ ىلا ةثاثز ليج

 كول داولا دبع ونيو ساف كولم ني رم ونب نم ناك ةينألا ةقبطلاو مهنع مالكلا

 ينب رامخا ركذذ نا انيلع يتبو سانب ةينب رملا ةلودلا خي رات انركذ دقو ٠ ناسمات

 لاكن الا هللا ىلعو لوةنف ناسفوب داولا ديع

 تربظ 1٠١ ( رئازطل') طسوالا برعملا ةدعاق تقولا كلذ يف نامت تناك

 نارهوب يطل ار ١ يلع نب نييشد يلع نب نموملا كيع ةقياخلا لتقو نيدحوملا ةلود

 كلذواباها ة ةماع نودحوم لال تق د نا كول ناسملت برخو ١ مرح ع لصف عج جار)

 مر ىلع يديالا ممحو امن ارمع ىلا سأللا بدنو أبي يف هيأر عجار 0 ماوعأ

 رياخاو ةناتيع خئاشم نه نيدوناو نب نايل اهيلع دتعو اهراوسا نم 0 م

 ميشايحلاو مهتعاط نم ىلب ات داولا دبع ين ن٠ ءيملا اذه يبسو ن. دءومل

 منيب لهاو مهثبارق نم اهيلع نولمعتسي ثالذ دعب نم نءأولا ديعلا لري و

 نم 'يملا اذه ناكو هلمهل اماظمتساو هرماب اماتها هلكبرذملا رما هيلا نومجري و

 يف اوبلقتو اهوكلمو طسوالا برفملاو ناسمنت يحاوض ىلع اوبلغ قدولادبعونب ةتانز

 رفاولو اهدالب نم بيطااو اهطرا نم ريثكل' ةلودلا عاطقاب اوزاتجاو اهطئاسب

 ني دحوملا يد لثف ىن> طسوألا برغملا يحاوض داولا ديع وثب ماقاو ٠ ةيادل

 طئاسن ىلع تاراغلاو وزملا ددرو سابارطو ساق تابح ىلع ةيناغ نب ى# ىزتناو

 ةراذلاب اهمهتقاف راصمالا سيكو اهيف ثاعو ارحةكاف طسوالا برغملاو ةيقي رفا

 ماوعا ابعمر انعو 7 رح نا ىلا معنلا مطحو عرزلا فاسزلا و ةلاسلا داسفاو

 ص 8

 امرشن مهل اي للا ةبارقلا نمديسلل اًخانمو يم اولل ال ناسمات تناكو مه". كب

 ناسك لع كيهتع ايا ديلا هاذا لءفتسا نو نومألا نآكو ٠ امتاخن' ن 6 بذي و

 ناكو هموق ةهيّشم ١م نوح حن ءسطا هيلع تاغو ريدتلا فيض ةانشم ناك
 ناو ةمو م50 لا اوم نك نا 0 : : و

 ا سي



 ناسملع ةينايزلا ةلودلا « 80ه

 ابا ديسلا ىرغأف داولا ديع ىنب نه,نئاغض هسفن يف تناكو نطولا ىلع ًالماع
 ةنداج يف :ناكوت> ميلظتغاو يما ضرتقاةيلع اودقو مهتم ةعتب قب هما دعم
 ناويدلا يف نمئملا دبع مهنيثأو مهنع ةلودلا تفاجت ةنوتمل اياقب نم ةعاج ناسملت
 عفشف نالع نب ليععسا نب مهاربا دبعلا كالذل مهميعز ناكو ةيماحلا عمم مولعجو

 ممجأو دبزاو ىغراو بدضغف هودرف داولا دبع يفب نم نيلقتمملا ةخيشملا يف مهدنع

 قرشملا ةيصاقب هموق نع نيطبارملا كلم ددُخل ةيناغ نبا ةوعدب مايقلاو ضاقتنالا

 ن.٠ ةخيملا قلطاو ديعس يلا ديسلا ىلع ضيةتو هني نويح نب نسحلا لانو

 ةينغ نا ىلا ربخلا ريطو ه4 ةنس كلذو نومأملا ةعط ضقتنو داولا دبع ىف

 باغتلاب الا 0 هل بكثسي ال هلاو داولا دبع يب رما يف هلادب 9 ٠ ريسلا ادع

 هريب ذل نطذو ا مدعاو ةوعد يف مهب ركمو مهتخيشع ثاقلاب هسفن ثدغل مييلع

 ناك الف ردفلا هل رمضو ءاقللا هدعاوف داولا ديع ينب خيش فسوي نب رباج كلذ

 لخدو رباج هب كتفه هئاقل ىلا نالع نب لبعامسا نب هاربا جرخ دوعوملا مويلا
 هعينص ىلع هوركشو هيأر اودمخل نالع نبا ركم نع عانقلا !ماهال فثكو ناسمت

 ميهلع هياوي نأ يصقالا برغلاب نيدحوملا ةفيلخ نومألا ىلا اوثمو هوميادو

 روك دملا داولا دبع يب يرش فسوي نبارب ل نوماذا ثعبو كلذ ىلا مهماجاق

 لها هيلع ضقتنا مث ىصقالا برغملا رئاسو يراسلت ىلع هل دّمعو دهعلاو ماكعاب

 هبا هدمب رسالاب ماقو مدعو ةس اهراصح يف كلهو مهزاتف كالذ دعب ةوبرا

 ربشا ةتلل هنع ىلكتو رمالا نع فءض م ةيالولاب دبع نوما هل ددجو نسحلا

 روحلاو فعلا ريثك ةريسلا"ىبس ناكو فسو» نب ناثع همع هدعب ىلوتو هتيالو نم

 زاركز هع نبا هناكم اوضئراو ه دل ةنس هوجرخاف ناسفات ااعرلا هب تراث

 اماهمش القاع ناكو مبسفأ ىلع هولوو هوعدتساف ةزع يباب بقال تب ءنن نايز نبا
 اذرثو ة انزنءرهطموثب هدسح هرمأب تئسا انلف دابملا ءتعاطأو دالبلا ةّديفثءضق

 ماقو ماك لس ابمايا ضم 32 كام لاو بروح مب و هرب تناكو هيلع

 نومالا نب ديشرلا ني دحوأ ةيلخ ل بتكو ناير نب نمار مغي هوخا مدعل رعاالاب
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 «1 م مالسالا لود * راث
 امس

 هدم ةهذدعل نم هيغب ةثروأ يذلا كلما ىلا 58 كالذ هل ناكف هلم ىلع دهملاب

 ٠ ىلاعت هللا ءاش نأ هارتس اك ةليوط

 هقأبد مرعب عى 2ك صاع

 م1588 ب امعم ةئض نءوأ ه "لإ سا ع ةئس نم

 هللا عاط نب سكود: نب زاركز نب د6 نب باث نب ناوز نب نسارحنإ وه
 نايز نء زاركز هيخا ةافو دس ناس“ ىلع ىلوت داولا ديع نب ميساقلا نب ىلع نبا

 برغملا باوصا نب دحوأل لماع ناك لب دادبتسالا ليبس ىلع اهيلع اياوتم نكي و

 ةريسلا نسح ةعزملا قداص ةمطلا يلاع اذه ن-ارمغي نأكو ٠ طقف اهيلع ىمقالا

 نسا رمفإ دنس ةينرغاب نب دحوملا رعا فعض الو مايق نسحا رمالا اذه ءايعاب ماَقف

 ةلودلا ردا امو كالا ةراش سيلو بدتكلاو ءارزولاو دلا اهم بترو ناسماتب

 ميكلم باقلاو مهتلود موسر نع كراي و |مسد يهنلاو رمالا نع لطعو ةينموملا

 ندارمشي داديتسا ةتانز لئابق تأر الو ٠ شكا 1 ةقياقلل هرياتم ىلع مط ًاءدلا ال

 نال 11 روما زا شوجو زوو راف ةودايم رذلإو كازفلا هر طوال
 هل تناكو مثراصما يف مهروحاو ممرايد يف مهزانو مهره رهشف ةوادملاو فالؤلا

 سب يوفلا ل6 ةرودأأ هده 51 يلوذ« ناكو ةفورعم عمثاةوو ةروبشم مايا مهيلع

 ةوارغم ءارما هتوخاو ليدنم نإ سايعلاو نيحوت يق! حش سايع

 هانركذ 3 م56 ةئرد 5 سلو لقتسا لق صح ىبأ نا ركز ولأ ناكو

 تقو هب نيعتسيل هيلا هبرقيل ءرسارمغي لسارف برغملا ىلع ءاليتسالا يف عمط و

 ةوعدلا ماقادق نا هني ديتسا 35 نسارعغي اكو كاذب طورش اهئ تدقمت ةجاحلا 1

 نسا رخآل لع ٍش . مودع ىلع ابرحو مهويلوأ ب مهيلا زيحتو هليعل ةيصنطلا

 هل اواب-و نسارهغي ىلع يدفملا ايركز ابا نيخرمعاس# سا 9 ليدتم نإ سايعلاو

 ا ا ا 2



 10ج ةستالتوول م لتطور ةينق0ج دج ةناقنا اق تناوطتن احاول هل

 1م ووو ست سب اا دعو سوس حس سس عسسل ا عد

 ناسلا ةينايزلا ةلودلا «5؟2>

 ىلا راسو هك ادعو واكل ذا ماعلا نالت لف فلكل واردت مرما

 ناسءلت نع نسارمغإ مفادق ةرفاو شويدك ةيفض ركاسع يف م "و ةنس ناسمأت

 قحلو ناسات نه بره ميمقد ىلع هل ةردقم ال نا ىار ذاو هناكما يف ام ردقب

 ىلع هيلو نم يصفخلا ايركز وبا د مو نال ىلع نريصتملا ىلوشاو ءاروصأاب

 اهالوتي يدلاناو نسارمفي ةعاوشو ةدشب موهاما كلذ اوماخ دق ميجلا نال ناسلت

 يمذحلا اي ركز أبا ناطلسلا نسا رمشي لسار ءامثالا يفو ٠ هنم هسقن ىلع نمأي ال

 5 ارآ ام ىلا يملا هباحاذ ناسفتب هتوعدب مايقلاو هتعاط ىلع لوزألاو حيلصلا يف

 بناجلا ميظع نيملا ري رق سنوت ىلا داعو اهياع هل دقعو

 نب يلع ديعسلا ثقولا كلذ يف نمأرملا دبع ينب نم شكارب ةفيلألا ناكو

 بفيصلا خداللودلا نا هااتلا تلا امرك رامز انشر ا ةاجس اع ةرقاكو قرقألا
 نب نسارعديو سأوتب ىهذملاف هدي يثام ىلع لك ف رطالا,باوصا ءاليثساو

 هذه ةداعال رك اسملا 0 هدعاس نع رعش سادنالاب دوه نياو ناسملتب نايز

 . لوا ناسملت !ًدصاق ه 14 ةنس جرخو اهيلا ةلودلا نم تخلسنا يتلا تايالولا

 5 مطاغاو ةدجو ةلبآ تكدرزءاث ةملق ىلا انهم برع همودتب ندارعشي ع او

 لوزألا يف نسارمفي هيلا لسراو هيلع قيضو هرصاحو هرك أسعب ديعسلا هيلا راف

 ينب ضع هب معو هركسمم نع مو تاذ ديعسلا درغلا نا ىلا لبقي 3 ةعاطلاب

 رفص يف كلذو هفلخمو هركسمم داولا دبع وثب بهتناو هلئقو هيلع ضقتاف داولا دبع

 ام اورقتساو نالت ىلا داولا ديع وثب و نسارمغي محرو م 745 ةنس

 اولوتسا نيذلا نيرع يف ةجحادم يف عمط ىتح ناساتب نسارمغي رعا يوقو

 ىلع لوتساو هقارطا ىلا ركاسملا ريسف نبدحوملا ةلود ضارتتا دمب برئملا ىلع

 ىلا مجر يحي هنبال ا-بيلع دّقع نأ دمبو ه 59 ةنس ككلذو هدالب نم ةااوس
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 يق 2 رملا قحلا كاسرع ند بوما ناكو : اهم لماع ىحن راسو رف ْظ ناسف

 دالب ةماع هئعاطاو اهيلع ىلوتسا اماف مهتالخ ةرغح راصحي الونش تقولا كلذ

 هوك اع يفاويلا فحو نسارهغإ ةعاط نم 4 اماوس عازالا ىلا همزع هحو برغملا



 «؟؟ د مالسالا لود خيرات

 ةونع هنم اهومحتقاف اهروس نم بناج طقس نا ىلا راصحلا تالآ اهياع بصنو
 توم 32 اهيلع اولوتساو اهتيءاح داولا ةليع ينب ركاسع اولدقو م دال ةنس رْمص يف

 راسف داولا دبع ينب دي نم اهعزتناو ناس كلة ىلا قا دبع نب بوق. ةمه

 بوم يأر الف !ًدومم اعافد نسارمفي اهنع عفادف !ًديدش اهرصاحو ةيبعتلا ىلع

 ىلع اكن نااتب نسارمفي رثساو ٠ برعملا ىلا محرو امنع جرا هيلع اهعانتما

 مايو بورح مهني تناكف ةوارغو نيحوت ينب نم هيلع نير ثا مفادي ناسملت

 لثعو مهيف ندا نا دعب ةنيكسلاو دوما ىلا ل نس ارمغي معأجلا ىتح ةروبشم

 0 نيريملا ةربع مهلمجو مهم
 كعي اًدحءاو ةيصقخلا ةوعدلاب نيذخ هذدعب نع موو نسارمغب لزب ف

 رايك ام نودفوي مهنم سنوتب ةفالؤناب همأق ددجتا نم لكلا ةعيبلا نيددجم دحاو

 اي ركز وب' ريءالإ يفوت الو ةدم مهنأش الذ ناكو مهحوق نم يأرلا يل ار مهئاببا

 قدتن 'وباريم الا هرخا هيلع جارخو هدمإ ند رمالاب ريع ملا دمحم ةنبا موو يصقحلا

 زاجا مث مطزأ نءارمغي مرك ف هلغا يف نأسماتب قدمنا وبا قلو رصنتسملا هبلغ مث

 م31 ةنس رصتخسملا يقوت اذا ىنح كانه يبو داو سادنالا ىلا قوما وبا

 قه ىمرك لاثو هئيح نم ريلا زاجاف رمالاب قحا هنا ىأر هتافو ربخ هب لصتاو

 هيقاتل سانلا بكراو همودقا لفتحاو اًريقوتو ةربه نسارمفي هاقلو ه دالاب ةنس

 مرما ىلع ةرراوملاو هودع ىلع ةرعنلا ه-ءوو هّملس عع هن داع ىلع هئءددب هاثاو

 كالذي لمجاو هفمساو هدهع يلو اثع هنباب هتانب ىدحا يف نسارمغي هيلا ربصاو

 ريعالا اعدوهئءاط ملخو قناولا ىلع ةياجم لماع لاله يبا نب دمحم ضقئاو هءدعو

 يفهانمدقام هنأش نم ناكو ناسمت نم ريسلا هيلا اذغذ مودفال هثهتساو قمعسا يبا

 كانه هعجارف ةيصفخلا ةلودلا رابخأ

 نسارمغيديلا دفوا ىنوت يف ةيصفحلا ةفالطنا يسرك ىلع قوحا وبا رقتسا املف

 ربصلا ماكحال هموق نم لاجر يف رماع ابا ىنكيو موهريب فورعملا ميهاربل هنبا

 ماع 0 دمنا ةرامع ف نبا ةنئف تناك ءانثالا هذه يفو هندافو مرك اهني

 ترحل هذه يق ءةءاوش نم ريظو هت دراطم ف قوما يلا ممم نسا رمغإ كب موهرب



 ناسملتب ةينايزلا ةلودلا «84غ»

 نسارمفي ناطلسلا ناكو اروي اوي هايل بانا | يغاو ليج اذ هل رلخام

 ةوارغم دالييف لغوتو لمع هنبا !هيلع لمعتساو م ه1 ةنس ناسمات نه جرخ دق

 هغلب متءدب نع اهوانتف سفن ةئيدم نع ليدنم نب تباث هل لزنو مهيصاوض كالدو

 ناعيا سرع قوجا ىلا ناطاسلا ةئباب سنون نء موهرب رعاع يب' هنبا لابقاب ربط

 دنعو هقي رط يف ضرف ناسءات ىلا لحتراف ةنايمل رهاظب هقل نا ىلا كالانه مولتق

 هنبأ هلقتف ه 541 ةنس هدمقلا يذ رخآ كلانه يفوتف هعجو هب دتشا هريرس لحاام

 ةكلمملارومابأ اعاعاهش ةسايسلا نجح القاع نسارمغي ناكو ٠ نالت ىلا رماع وبا

 عسا رمت رعب هيامسع - ةكللإ

 م18 #” - )؟8- ةلس نموا هال م - لل ةنس نم

 نسارمغي نإ ناعم هليأ هده نع داولا ديع وب عاب نايز نب نسا رمغي يفو' ا

 لوبقلاب همحارف هتءيبب هيلا ثعبو ةيبا ةاقوب ساوتب قنا يبا ةفيلخلا ىلا بتك مث

 هنم بطي نيرد يب ناطلس ىقحلا دبع نب بوقعي بطاخ مث ٠ لع ىلع هل دقعو

 ْن“ هناكع هيلا نمسارمغب نب دمخح هاحا دقواو هب هاصوا نسارمغي هوبا ناك ال يلا

 هاسقلف شراب هلصوو رميلا هيلا ض هلل هيلا ةعارلا هتزاجا يف ةيسلادنالا ةودعلا
5-0 

 ىلا ًاعجار أفكناو بحا ام ملسلا ىلع هل دقعو يركتلاو ءافتحالاب بوةعي ناطلساا

 هرك ذن اك ةيقرشلا دالبلا حاتقال غرفو هسفن تباطف هيخا

 ىلا هبحو فرص قملا دبع نأ بوقمإ مم ماسلا نسا رهف نب ناغع دقع ال

 ٍق مهزانف نيدحوملا لامعا ْن اهءاروامو ةوارغ»و نيجوت دالب ن١ ةقرشلا دالبلا

 ' برغملادالب هلمظلناف هتكلممىلا ارمكومهتدم م.ج نعى وتسأو مي نُكناو مراصما

 هّكذن ام ناك مث 'روصنم | رفاظ ناسءلتىلا مجرو ةئابز دالب و اراك طسوالا

 ةيصغألا ةلردلا ىلع هتروثو سوتب ةراع يبا نبا يعدلا رورظ ربخ انركذ دق

 نيب ةمقو تناك ه دمع ةئم تناك 1 ( ةيصفحلا ةلودلا خيرات يف كلذ عجار )

 نييصفملا يف نا و يعدلا أبيف رصصتنا ةنجامرع نييصقخلا نيو روكذلا يعدلا



 « ؟هه مالسالا لود خيرات

 | نب ايركز وبا ريءالا صنح ل ن ةعقولا هذه نم اجنو رذي مل قبي

 ةافتحاو اكب لزأ ريخ نسارعغب نب نامع ناطاسلا ىلع لاو ناسماتب وولف قو

 ةفالعاب صفح وبا ريمالا همع لقتساو ةرامع يبا نبا عدلا كله مث . اي ركنو
 ةياجي لها نم ريثكلا سدو ٠ ةداعلا ىلع هتءاطب نسارمغي نب ناثع هيلا ثعنو

 إبلا مالسا هنودعيو مودقلل هنوئتسا ( ناسماتب لزانلا ) اي ركز يبا ريمالا ىلا

 سنوت ةرضحب ةفيلطتا همعا ةميملا قي ءافو هيلعىبأف نسارمغي نب ناثعضوافو هيلا
 مهئالعم يف ةبغز ءايحأب قل مث ةدم ضقنأل يف ددرتو ةيناث كلذ يف هحتامي لف

 باظي نسارمغإ نب نامع هيلا لسراف ٠ فاطع نب لاله نب دواد ىلع لزنو رغقلاب

 هممو قحبأ يلا نب ايركز وبا لحتراو ٠ كلذ هيلع فاطع ن نبا ىبأف هل هميلسل

 يف هانركذ لي وط ربخ يف اهيلع اولوتساو ةياجي ىلا فاطع نب لاله نب دواد

 سنوت ةفيلط هثالو نسح ربظي نا نسارمغي نب ناثع داراف ةيصنحلا ةلودلا خيرات
 ظسوالا برغملا ىلا (ءلقنم اهنع جرفا مث عبس اهرصاحو ةياجب ىلا هركاسع يف راسف

 هركذن اك ني رم ينب ةنتنب لغتشا مث

 ناطلس قلا دبع نب بوقعي م. دقع نسارمغب نب نامع نا انعم مدقت دق

 هدعب ىلوتو قالادمع نب بوقعي يفوت املف اهنيب ملسلا ةموادم ىلع ًاحاص ني رم ينب
 ناسملت ىلع ءاليتسالا يف عيطو هدقع دق هوبا ناك ام ضقت بوقعي نب فسوب هلبا

 0 تعنئماف اهزأنو ه 588 ةنس اهيل م دقف داولا دبع يب دي نم ابعازتناو

 ضهن ناسات نع نيرم ونب جرفا 0 برغملا ىلا ايوا انكناو اهنع جرفاق

 ةلزانم ىلا بوةعي نب فسوب داع م اهغخودف ممدالب ىلا نسارمغي نب نام

 لئاق م دجال ةنس ةعارو هدححك ةنس ةثلاثو ه 5كم ةنس ةيناث ناسلت

 ريشا ةثالسثل امنع جرفا مث ءانبلا يف اوعرشو هركسعم اهب طاحأو ناسفت
 ةنسلا نه نابعش يف اهب هركاسع ثخاناو ه دوم ةنس اييلا داع مت

 نم ًاحايس . اهب يلع بوقمإ نب فيشوي برسذو |هئابج ميج ند ابي ركسعلا طاحاو

 راوسالا بناج ىلا هلزنل طتخاو اهيرط لخادم اباوبا هيف حتقو راوسالا
 ياس م سي م م سمسم

 ثلاثلا هزجلا 3 مالسالا لود خيرات



 ناسملتب ةينابزلا ةلودلا « 35ه

 هركسع حرسو اهحواري و لاتقلا اهيداغب ننس كلذ ىلع ماقاو ةروصنملا اهامس ةنيدم

 هلاكع وف ممجو نيجوت دالبو ةوارغم دالب كلف هروغثو طسوالا برغملا حاتنفال

 نب ناثع اهي رصختأو ٠ هتسبرف ىلع يراضاا دسالاك اهودموال ناسلت راصح نم

 ن+ نينسلا ةمماخل ناثع يفوتو مهقنخمب ذآ راصحلاو اوماستساو هموقو نسارمفي

 مالا ةلس مراصح 1

 م1801 10 ةئس نم وأ ه ا(: بس 0. ةئسس نم

 ناسا ا"رصاخم لازي ال بوقعإ نب فسويو نسارمغي نب ناثع يفوت ال

 مودع لاتق ىلا اوزرب و نامع نب دمم نايز يبا هئبال اوعيابو داولا ديع ونب عمتجا

 نء هناكو بوقءعي نب فسوي ىلا ربخلا خاب و تيل ناثع ناكف ةداعلا ىلع

 ىلا مهايا هراصح رقساو هدعب نم هموق ةمارص نم بدعو ناثعا عجنتف ممراصح

 مالا نم ةما لذي مل ا١ دولا نم اهيف مهان هلوزأ موي نم ربشا ةثالثو نينس ةينام

 قوملا ءالششا اهيف اواكا مهنا لبق ىقح ناريفلاو ططقلاو فيا لكا ىلا اورطضاو
 دنللا كلهو مهطاوحا تقاضو مهدوجومو مطاوما سانلا كاهتساو سانلا نم

 دياب ءاقثالا يلع اومزتعاف كالهلا يلع اوفرشاو مهتليبقو نسارمغي ىنب ةيهاح

 كابج ميقنخم نع سفنو بيرغلا عينصلا مهل هللا فيكف ةناتسالل مهب جورخلاو
 نبا فسوي كله الف ٠ ديبعلا نه يصخ دي ىلع بوقعي نب فسوي ناطلسلا

 هدفاح تباث وبا يتو هتدفحو هدلوو هتوخا نم صايعالا رمالل لواط بوق

 ىلا 'ثعب و هيلع اوبصوصعاو مهب شاهتتاف مهيف هل تناك ةلوخ نجاثرو ينب ىلا
 هامسم قفا نا انمأمو هل اعزفم نوكيو هرما ىلع هدعاسإ نا ناثع نب نايز ىلا

 ىفوو كلذ ىلع نايرز وبا هدقامف نب رم ينب ركسع مهنع ضوق هرما مت نا هنا ىلع



 « ا مالسالا لود خيرات

 اهيلع ىلوتسا بوقعي نب فسوي ناك يتلا لامعالا ميمج نع هل لزنو هرما مت ل هل
 جرخو برغملاىلا مه . داعو هروغت ف يق اهْرْنا يقأا با ئابكلا عيم 2 ءاحو مدالب نم

 طظسو الا برغملا يف 8 مع ني ص ولب جرفا نا كمل 3 1 نم دلوع نايزوبا

 نامل: ىلا عجر ةاصعلا رثأ هنماعيو هفارطا فن نا دعبو هلاوحا نع اًرسفتسم

 اهنم لاوش رهش تايرخا يف ه 700+ ةنس يفوت نا ىلا اهي اكلم رمساو

 دس سس سس هس دقنا97[17[8:5770 07-1717273 هسص سس ل

 ,راوع 5 06

 م1511 - 130م ةنس نءوأ هلال الدال ةئس نع

 يوق ةيهاد الذي امراص ناكو ومح وبا هوخا هدعب ىلوت دهم نايزوبا يفوت ال

 دقعب هناش محتتقاو ةدملاو ءاهدلا طرفم قالخالا سرش ةكي رعلا بعص ةميكشلا
 ددزف ةوارغمو نيجوت ىنب ىلا ههجو فرص ميغ رأا تباث ىبا ناطاسلا مم عم ملسلا

 نم رئازملا ةنيدم 0 ىلوتساو مهاعص للذو ممدالب خود ىتح ر 0 مهبلا

 ام ناك مث ماغ اًرفاظ ناسات ىلا داع مث ه 719 ةنس اهيلع باغنملا نالع نبا

 ىلاعت هللا ءاش نا هركك ذل

 ىنيرملا بوقعي نب نادع ديعس ابا تقولا اذه يف برغملا ناطاس . ناك

 نراشلت ىلا هنع عزف هدنع هيف ىعس أل بوقعي نإ شيعي هوخا هنم بارتساف

 ةنس ناسملت ىلا ضهنو كلذل ديعس وبأ ظاتغاف هيخا ىلع.ومح وبا ناطلساا هراحاو

 ناسملت ىلا اهاطخت مث اهياع قيضو اهلتاقف ةدجو لزانو ايطئاسإ حستكاو. ه5

 ديفس ىبا ناطلسلا نيب دسفا ىتح ةليحلا وح وبا لعاف ٠ اهيف وح ابا قياضو

 ءاياوالاو ةصاخلاب ناطلسلا بارتساو ضءبب مهضءب بارتسا ىتح هئارزو نيبو

 نونح يف برغملا ىلا دامو
 ىلاومح قا ةمه ثع« ناسأت نع لغشو برغملا ىلا ديعس وبا عجر الو



 نالت ةينايزلا ةلودلا «؟م»

 رماع ىلا همع نبا دوعسأ دقعو هركاس# ممجف ةيقيرفا لامعا ضمب ىلع هاليتسالا
 ىلع ةئايلم دئاق فسوي همع نبا دمحم دقعو هيا راصحي هرمأو ركسع ىلع موهرب

 يلع نب ىسوأ دقعو دالللا خي ودنا اهءارو امو ةياحي ىلا مهحرسو رخآ ركسع

 قيرظ ىلع ةبغزو ةدواوزلا نم برعلا عم هحرسو مهض ركسع ىلع يدركلا

 دالبلا يف اولغوتو هيلي ايف لك ليعافالا اولمفو كلذ ميهجو ىلا اوقلطناف ءارحصلا
 ةنيطنسقب مهقي رط يف اورعو كانه نم اويلقنا مث ةنوب دالب ىلا اوهتنا ىتح ةيقرسثلا

 اوقرتفاف ةسفانملاو نئفلا نيب تأ مدح مث هيلع اورمام راس اودتكاو مايا اهولزانو

 اهيداغي لزب 5 ةياجي صام را هلاف موهرب نب دوعسم الا ناطلسلاب اوقلو

 نالا هركذن اماهمع لذجاف فسوي نب د6# جورخ ربخ هغلب ىتح لاتقلا اهحواريو

 شويجلا ءذه نم شيجىلعادئاق وهح ىلا ناطلسلا مع نبا فسوي نيدمم ناك
 هذه داوق نيب ةنتفلا تثدح الف دالبلا ىلع ءاليتسالا ومح وبا ناطاسلا اهاسرا ىتلا

 كدترب نيد شو وحنا ناطاسلاب يدركلا لع قب ىدوع قلن لقريملا
 هلةتءاو هيلع ضيقوةنايلم نم هلمع نع فشوي نب دهم همع نبا ناطلساا لزعف هدنع

 كرب فسوي ىلع لو ةي راب قحلو هسيمحم نم بره ىت> فسوب نبد# ليات مث

 هدعوو ناطاسلا ىلع ضاقتنالا يف هلخادو ومح يبا ناطلسال اهلماع زب زع نب نسح

 ناطلسلاىلا اوذحزو برعلا نممهيلا نمو هموق ىلع ةميبلا هل ذخلاو هعاطا ىتح هاثمو
 ناسات قحلو ناطاسلا مزمن اولتتقاو | وتلا م هات جرت مهمودقإ ناطلسلا معو

 فرامل يرجو قلاع هلو رارطل قويكلا قب لق تلو يرد تاك
 .نب ةرعسم ىلا زءواو للعلا حاذاو عوج لا عمج دقو همازهما نم مايال ناسأن' ن

 مدقو ةباك نعدوعسم جرفاف رك اسمااب هيلا لوصولاب ةيا راصح نم هلاك موهرب

 ىلع فادتسا نا دعب هضارتعال ةنايلم نه فسوي نب دم جرخو ٠ هناطاس رماك

 ألو فسوي نب دمم مزهناو شكيلم داليب هيقلف زي زع نإ نسح نب فسوي ةنايلم
 فاطاسلاب قطو هنع جرفا مث ًامايا موهرب نب دوعسم هرصاحو ةلاصرم ليج ىلا



 ه<دو» مالسالا لود خيرات

 اًريسازب رعغنب نسح نب فسويب * يجو“ ةونع ناطلسلا اهقتفاو ةنايلم امي اولراف

 ابكلمو د رملا ىلا فحز مث هقلطاو "ناطلسلا هنع ادم براس ضعبب هئمكم نم

 فسوب نب د_2 يقبو . ناسات ىلا >رو يحاونلا كلت لها نم نهرا لخاو

 موهرإ نا دوعصسم هع نبا وح وبا ناطاسلا لعوو ٠ ةلاصرم ليي ادب ٍرط

 نيئشات وباهنباظاتغاو مدعم نم كيعلا ةيالوب هيلإ كرعق هلم كال نال ةلهاو عاش

 دوعسعو هيباب كتملا يف داغوألا ض١ هلخادو هيلع هع نبا هعدتأ ةيم وح ىلا نبا

 كرب دوعسم ةع نباو وه وبا ناطلسلا عمتجا دقو مالزإل ةئس للوالا ىداح

 رادلا مهيلع مها م“ (ّمجاب نيفشأت وبأ هبا معو ةئطاسلا راد 5 ءارزولاو موعرإ

 ءارزولاو هع نباو ناطاسلا لتقو هداغوا 3

 م10 ري تحا

 وعم ىلا رعب نيقشسات وبا ب هأ/»

 8 اونو ١17 ةكس نموا مه اب اس ابا ب ةلس نم

 دلقو مهتعاط هوتاو سانلا هعياب و هدعب رمالا ىلوت هيباب نيفشات وبا كذذ الو

 ذاوةقهاشلاروصقلا نيغشأت وبا داشو ءدقملاو لحلاب ديتساف ةالاله ءالوم هتاوج

 هضرا يفّناةنج ناسملت أوريص يتح كلذ يف هتلود لها همبتاو نيتاسبلاو ضايرلا
 لبج ىلع باغثو ناطلسلا ىلع راث يذلا فسوي نب دهم رما يوق ءانثالا هله يفو

 نب دمه اًدصاق راسو هرك اسع مهجو هرمأب نينشات وبا متهاذ هيحاونو سي رشناو

 عم ةوارغمو نيجوت ونب عمتجا دقو سي رشناو لبج نم هناكم روك ذا فسوي
 مق وو فسوي نب دهم باوصا مزوناف لولا مهيلع ناطلسلا مح فسوب نا دم

 | نراسفت يلا هسار لو لتقف هلتقب رماف اًريسا ناطلسلا ىلا هب ءيحو اًريسا وه

 يداوب مو حاير ءايحا ىلع راغأف قرشلا ىلا نيفشات وبا فحز مث ١ اهب بصنو

 ثالث اهرصاحو اهتحاسب لزنو ةياجي ىلا هبجو يف ىضمو مهاوما حستك اف نانجلا



 نالت ةينابزلا ةلودلا «*0د

 ناسمات ىلا عجرو اهنع جرفاف هيلع تسزتماف رمع نإ بوقعت بجاحلا كئموي اهو

 ا ها/19 ةنش اباخدف

 ثوعبلا اهيلا ددرف اهلاءعاو ةياجي ىلع ءاليتسالا يف نيئشات يبا عمظ دادزا مث

 ارب ةزمح نيئشات ىلا ناطاسلا ىلع دفوف ه #70 ةنس ةنس تناك نا ىلإ !ًرارع

 زكبيبا ناطلسلا يقي رفا بحاص ىلع ًايرص ةيقيرفاب ودبلا ريك ليلأ يبا نب رمع
 جرخو ةيقب رفا اودصقف ىدركلا يلع نب ىموع» هداف رظنا رك ابشعلا ك4مم ثعيف

 ىدوم -ت .يديالا مهنطحو ةنجامرم يحاوتب ا وهلال م6 : امال ركب وبأ 07 ||

 يفو هب كتفو ناهدالاب نيفشا 3 7 ناطاسلا همهتاف ةلواذم ناسلت ىلا لع نب

 هيوساو لبلأ يبا نب رمح نب ةزهج ميل يفب خيش ناطلسأ أل يلع دقو م العم ةئس

 25 يبا نب مهاربا مط بصنو 03 اسمأأ 4مم تعيق ةبش رفا لع ةكردإل

 مهيشخو مهن اقل ساو ند ركب وبا ناطاسلا جرخو . نييصقحلا صايعا نم ديبشلا

 هاربا مدقتو ةنيطنسق ىلع داولا دبع ينب ركسع ماقاف اهيلا مهقبسف ةنيطنسق ىلع
 تعءئثمأو ٠ مهرامخا يف هانركذ 3 اهكلف سنون ىلإ ا يل ءا حا ِق ديبشلا رأ 9 يبأ ن نبأ

 اهراصح هك هليل ةرشع سل اهنع اوملقاف داولا ديع فب َ أسع لع ة ةئيط 507

 نإ ىموم ةدايقب هركاشع نيفشأت وبا رويس ه الا5 ةدس يفو 0 ناسمالت ىلا اوداعو

 ىلا عجر 3 اهيحاو دسفأو ةئي .طاسل لزانف روغثلا ةرماخر ةيحاضاا خجيودتل يلع

 9 يديالا عمو ةياج يداوب 5 ركسع هلزنم 5 داثراو 5 هر صاف ةياج

 ةيالث زهانت ٍَر ادع اهم لناو تكدزرت اهوعمو مو نيعل رال تف ة ةئيدملا

 اهيلا بوبحلا لقنب طسوالا برغملا داليب هلامع ميمج ىلا ناطاسلا زعواو فالا
 اوفوتساوةعاطلا ىلع لئابقلا رثاس نم نهرلا ذخاو حلما تح مدالاو تناك ثرح
 مريخ لصتاو ٠ اهراعسا تلغو اهراصح دتشاو ةياجج ىلع مهتأط و تاقثق مهتي امج

 او.دغو داولا ديعوتب ممزق ه 790 ةئس هركاسع لسراف يبصقملا ركب يبا ناطلسلاب
 اي رص نيعشات يلا ناظاسلا ىلع رمع نب ةزمح دفو هال؟ 4 ةئس يفو ٠ مركسعم

 مهعم ناطلسلا ثعبيف لني رع ىب صايعا نم ناثع نب قحلا كينغ ةللعل وأ ةعم دفوو
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 تارت نب ركب يلا نب دمه مهيلع بلصاو ىموم نب يخي ةدايقب هركاسع
 نرامجلا يقالاو مهئاقلل يصفحلا ركب وبا ناظلسلا جرخو ٠ نييصفحلا صايعا نم

 يمفحلا ركب وبا ناطاسلا مزهنأ ديدش لاتق دعبو ةراوه دالب يحاون نم ساب دلاب

 هيددلو ىلعو مرحلا نم اهيف م هئلاعلظ ىلع داولا دبع وب ىلوساو هعومج تئشكناو

 هباصأ دقو ةنيطنسقب ر وبا ناظاسلا قحلو ٠ ناسا ىلا 8 اوثعف رمعو دمعا

 ساو ىلا نارعع يب نباو ىس 4 نب يد راسو ٠ ىغولا ةموح يف ةحارجلا ضع

 اذوخد نم امو نيعب رال ةناثز عومج مهنع ىح نإ ىسوم عجرو ٠ اهيلع اولودساو

 ضونف مهدالب يلا ةتائز عوجرب ركب يلا ناطلسلا ىلا ربخلا مايو ناسملت ىلا لفتف
 نراطلسلا ةياب لها ضعب لخاد مم ٠ نارمع يبا نبا اهنع جرخاو سنوت ىلا
 نبا بجاحلا كلذ رذحو اهيلا ضيف هوه دقتساو اهتروع يلع هولدو نيفشات ايا

 مسحنلاف ةلخادملاو مهنا نم لتأو اهيلع هلوؤت مو! لخدو اهيلا ةقاسف سأانلا كيس

 ىلع داولا دبع ينب ةيخبشم نم عورزم نبىسيع ىلوو امنع نيفشات وبا علقاو أدلا
 تك دزرت نم ةباجي ىلا برقا نصح ءانب هيلا دعوأو كك دزرش يذلا شيلا

 ذخا تاىلا راصحلا دتشاو !هةنخع ذخأف ةياجي ةلابق راد ىلعأ نم ةنوقايلاب هانبف
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 وباناطلسلا ضومو ناسملت ىلا ا. اوافحاف مهرج يفد رمل نسحلا وبأ ناطاسلا

 ناك راهن نم ةعاس يف اهمرهش م75 ةنس ثكدزرم ىلا سنوت نم هشوجب ركب

 ناطلس ناكو ( 5١8 لصف عجار ) هرابخا يف كلذ انركذ امسح سمالاب ننت م

 اق ) تا لصف عجار ) نائع نب يلع نسحلا ابا تفوأا كلذ يف نوءرم يب

 نسحلاوبا جرخو مهيلع هب دوي سا ىمفحلا ركب ابا ناطاسلا داولا دلع وب قياض

 مودقلاظتنم تلاساتب لزنف ه 771 ةنس ركب يبالا دضاعم ناسملت يلا ساف نم
 هلاتقل نسحلا ىبا مودقب نيفشات يباب ربخلا لصتاو ٠ ىصغحلا ركب يبا ناطلسلا

 ىلع هكعم قافتالاو 4 ديلا لاصتا يف ةسارلوع لماع يلع ريمالا هيحخأ ىلا سد

 _:سملا ىبا ناطاسلا هيخا ىلع فلاخو كلذ ىلع ىلع هقفاوف نسحلا ىبا هيخا



 ناسملتب ةينايزلا ةلودلا رعد

 ريما لصتاو ٠ هلجرو ليي 00 باوجاو شك اره ىلا ركاسعلا حرس مم هلق نم

 ماقتنالا ىلعاممج هتريضح- ىلا ًامجار ًافكناف تلاسات نم هناك نسملا ىلا ناطاسلاب
 اه ارصام ماقاو أرقنخع ذخاو ابيلع لرنو ةساملو# ىلا ريسلا اذغاف هبخا ن

 ديرب 7 اع يف ناسفلت بحاص نيئشاث وبا ضون ءانثالا يفو ٠ الماك 01
 وبا هيلا لسراف كذب هيخا نع ن هيأ ا با لغشي ُي بركغملا فارطا ىلع ةراغلا

 يلع هودرو ىمهقالا برغملا نع هولجاف نيرم 0 ," اسع يف نيهشات هثبا نسحلا

 ةساملو هيلع محتتقاو يلع ريمالا هيخا ىلع نسحلا وبا بلغت مت مث ١ ناسملت ىلا هيقع

 مانعه ةنئس ضو نسحلا ىلا ناطاسأل برغلا كال ماقتسا انو . هال ةنس هلتقو

 مدقت ام ىلع لع هيخال هتدعاسا نيئشاث ىلا نه مقتنيا نامت ىلا ساف نع

 ىلا اًرييخا لصو هقب رط يف ينلا ندملا عيرج مج حق نا دعو ناسساث ىلا ريسلا اذغاف

 وثب اممرخو بوم نب بيور هريع اطتخ ا ناك ىت ١١ ةروصنملا ملام 3 يحأو نأس 1

 قيناولا بصنو قدنخلا نم ًاقاطنو روسلا ند 8 ايس اهياع راداف مدقت اك نايز
 ٠ | دومحش اعافد ناسملت نع نينشات وبا مفادو .لاتقلا اهيلع ددشو ناسات رصاحو

 ابمحتتاف ها سب ةئس نءناضمر رخآ ىلا اهأبا نسحلا يبا ناطلسلا ةلزانم ترمتساو

 نم ةمل يف هرمصق باب ىلا نيفشات وبا ناطاسلا ألو هنم نب رشعلاو عياسلا مويلا يف
 نيعشاتوبا ناطلسلا لتقو مثرخا نع ء اولتق ىتح نيثيمتسم ميسقنا ن ءاومفادو هياعضأ

 ىلوالا ةلودلا تضرقناو رمعلا ليوط لك الا نايز لآ نم جني و لتق نم يف

 ىلا ىصقالا برغملا كولم نب رم ينبل ًاعبات طسوالا برغملا راصو داولا دبع ينبل
 ش ىلاعت هللا ءاشنا هركذنام ناك نا

 1 مع يسم

 سا رمش مب ىمصرلا ربعانبا تباث وباو ريعس وبا- ١/81

 م1989 با1844 ةنس نم وأ ها/08 با/49 ةنس نم

 داولا دبع ىنب يف ناو طسوالا برغملا ىلع يني رملا نسحلا وبا ىلوتسا ام
 2 ا ا

 د



 «ممو مالسالا لود خيرات

 ليلقلا للا همم بحطصاو اهيلا مدقتف 6 سنوت ) ةيقي رفا ىلع ءاليئسالا يف عمط

 عجار زهخي راث يف كاد رك ذ مدقت 6 سأوت ىلع للوتساو نايز نب نسا رمغي نبا

 ناطلسلا اولتاقو داولا دبع ونب مهعم دحتاو لس برع هيلع ضقتنا مث ( 0+ لصف

 يف : نحل ند ىار نا دعبو رحيلا تك 3 ناوريقلاب قلو مزمن نسملا ايأ

 هيف تءستا ران ةلعشك هدجوف ىصقالا برغملا ىلا اًريخأ لصو ردقيالام هقي رط

 . رمالا ىلع هوأويل نير ىنب صايعا نم صفت ىلا بارح لك ءائناب نقلا ةرئاد

 ةفليق هيبأ ةوعد م ًامقم ناسأاتب نسحلا يبا ناطاسلا نبا نائع وبا ريمالا ناكو

 ريمالا فاخث نسحلا يبا ناطاسلا ةافو ربخلا ىلع دازف ربخلا غلاب و هيبا ةيكنب ربخلا

 قأو نار ىنرك ادع ف ناسأت نم حرت هيبأ كعب ةلم مالا عايض نانع وبا

 كلاعإ هوبا ىلا مث ةيقرفا ْن هيبأ لوصو لبق اهماعىلوةساو اساف لخدو برغملاب

 هدد نب رع وأب لغتشا املف ٠ اهركذ مدقت هل وط نق امهئيب تاصحو كلذ

 ينبأ تباث اباو لوعس ايا نايز لآ صايعأ نم اورائخاو داولا ديعودب م.ثجا نكفلا

 ثيح ةيقيرفا نم يس اومدقتو ىمالا ِق اهوكرشاو اهوعيابو نمحزا ديع

 شح نال ضراعم الب اهولخدو ناسلت اودصقو نسحلا يبا ناطلسلا مم اوناك

 اهدادجا يسرك ىلعتباثاباو ديعساب | اوساجاو مدقت اي اهنم جرخ دق ناك نييني رملا

 ماريالاو ضقااو لحلاو دقعلا اما طقف مسالا اللا رعالا نم ليعس ينال نكي ف

 21 اهع ُق تبا وبا جرخ ناساتب اهرما بلئشا نا دعو ٠ تان يال ناكف

 كال داعاو طسوالا برغملا عسي نم نب رع يف 13 اسع جرخاو داولا ديع يب

 اباو كيمس ارا مدعي 0 دعسلا نا الا ٠ ةوفلاو ةوطسلا نم هيلع ناك 7 ىلا هدادجا

 برغم لع نانع يبا ناطلسلا باغتب تيتنا ني رم ىب هل نال اليوط ] 1

 ةينيرملا ةكلمملا ىلا اهتداعاو ناسملت دزْغ ىلع هبار عمجا مرمأ بةئسأ امو ىمقألا

 ماا/ 09 ةئس ضم 0 عج نا دعبو نسحلا ىلا ناظاسلا هبا مايا تناك

 ادعتساو اههرك اسعاعمبش تباث يباو ديعس يباب هجورخ ربخ لصتاو ٠ ناسملت ديري

 ثلاثلا ةزجلا »هر مالسالا لود خيرات



 ناسملتب ةينايزلا ةلودلا «85 » 1

 داكنا طيسي ناعما قتنلاف مدقتلا نع نانع | ادصيا ناسفات نم اجرخو هتمفادل

 نراطاسلا مقووداولا ديع وثب مزمأ دي دش لاق دعب و ةنسلا نم 7 ل عيب ررخأ

 لتقف هلتق نانعوبا مهئاطاس رعاف ني رم ينب دي يف و اريسا نمحرلا دبع نب ديعس وبأ

 عاجرتساب هسفن ثدحو ميعابتاو ميعايشأ نم ني ريثك عمجو تباث وبا هوخا رفو

 ىلع نمةياجب ىلا لصو ىتح رفو تباث وبا مزهماف اشيج نسحلا وبا هيلاريسف مهكلم
 ًاسل اذه ناكو ىمفحلا اي ركز ىلا نب دم هللا دبع وبا اهريما هيلع ٍضيِقف ةيقيرفا
 ذخاف ةيدملب نانع يلا ناطاسلا ىلع هب مفو ىتد هدنع هلةتعاف نانع يبا ناطاسال
 7 ةياثلا ةينايزلا ةلودلا تضرقنا اذكهو هلقتعاو تباث ابا نانع وبا .ناطلسلا

 فسوي هب ىسوم وم وبا - 67
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 ةيقيرفا ىلع اليئسالا يف مءطناسملت ىلع يني رملا نائع وبا ناطلسلا ىوتسا ال
 مهني باصح سوت هدونج تلخد نا دعبو دصقلا اذه اهيلا هرك اسع يف راسو
 فايف مهترما"ومربخ نانع يباب لصتاو نانع يبا ناطلسلا لتق ىلع اهيف اورم ات ةئنف

 اعدو ينيرملا نايلس ني روصنم ريظ ليلق دعب و برغملا ىلا امجار افكناو هسفن ىلع
 رب مث اهركذ مدقت دقو اهحرش لوطي نتف نانع يبا نيبو هئيب تاصحو هسفنل

 ىصقالا برخملا ىلع ىلوتساوأضي ا هسفنلاعذو ىني رملا نسحلا يبا نب ميهاربا ملاس وبا
 ةدم داولا دبع وزب زهتناذ ٠ نايلس نب روصنمو نانع يبا ىلع رصتنا نأ دمب

 نمرلا دبع نب فموي نب ىسوم ومح يبال اوعيابو ةنتفلا هذهب نيينيرملا لافتشا
 نير» ينب رك اسع اهنم اوجرخاو ناسملت ىلا هعم اويعذو نأي ز نبنسارءغي نبا
 بزؤملاب يني را نيسحلا ىلا نب ١ ماس ىبا رمأ بتئيسأ امو ٠ اهم ومح يلا كالم رقتساو

 هيخاو هيبال ناك 5 نابسات لع ءاليتسالا يف عمط هم جراو لا رثا اممو ىصقالا

 لصتاو ٠ ناسبلت اًدصاق ه 01 ةئس هتريضح نه ضو هركاسع رش لبق نم



 2("*ه حج ماسالا لود خيب راق

 ناسدات نم جرخو هتعيشو هلها عيب تفسوت ني و ىبا ناطاسلاب ةضومم ريد

 هئااث اهيلع ىلوتساو ضراعم الب ناسمل: لخدو ملا وبا مدقتو 0 ءارحصلا ىلا

 اهعرزاوميطحو ةب وأم دالبو طاطوو فيسرك | اولزنف برغملا ىلا هبادصا يفوح وبا

 ترغأا زما همهاف ريخعا ملاس ابا ناطاسلا غابو ٠ اهنارمع اوب رخو: اهتكرب اوفسقتاو

 نايز ابا ىنكيو نيفشات يبا نب ناثع نب دمحم نايز ينب نم هنامج يف ناكو
 مفدو نيجوت قو ةوأرغم نم ًاثيج هل عمجو ةلالا هاطعاو ناسملا ىلع هل لعل

 هوفااخ مث همامأ هباعضاو و وبأ لذجات ةرخع ىلا (مجار انكناو مهتايطعا مل

 داعو 0 امم وهم يبا مدق ثنو اهيلع اولوتساو نايز ابا اهم اودرطف ناسملت ىلا

 ومح يبا عم ملاس وبا دقع مث ٠ هلبةف ملاس يبا ناطاااب محال برغملا ىلا ناي زوبا

 نسحلا يب نب ماس وبأ يفون هاالدع ةنس يفو ٠ لمع ىلع امهم لك رئتساو أنص'

 وبا ةهلعب لوو مالد+ ةئس ملخ مث سوسوملا نيئشات رمع وبا مدع ىللونو ينيرملا

 يلع ”اليئسالا يف عمطو ةصرفلا ومح وبا زتناف نمحرلا دبع ىبا نب دمحم نايز

 ىلا ىهتلاو ها/57 ةنس حئاف برفملا ىلا ضف يصقالا برغم دالب ضعب

 افكناو يىجاونلا كلت ثيعلاو بيرق لمشو عودزلا بةتناو فيسركاو وديد

 مهيلع تاقثو هتياكن مهءوذتو نيرم ينب روف يف تمظع دقو هثرضح ىلا محار

 هتك ره تناكف ةيقيرفادالب ىلا وم نبأ مثازع تفرصناف ةيده همم اوددمف هتأطو

 ىلاعت هللا ءاش نا هركذن 5 اهيلع هئبكنو لبقملا ماعلا نم ةياجب ىلإ

 ريصا هنا ىتح ومح ىبا ناطلسلل ًاقلاحت هللا دبع وبا ريهألا ةياي بحاص ناك
 فهرع هإب لها ىلع ةأطولا ديدش روك ذملا هللا ديع وبا ريمالا ناكو هتنبا يف هيلا

 نيثنس خا .نا لق مهنم نيس قانعا برض دقأ ىتح ديدشلا باقعلاب مه دحلا

 ىلإ ةياجب لها عزف و*ادلا لضعو ةيعرلا نيبو هنيب ةرفثلا توقساق هكلم يف

 فسلا ةكل» نم مذاقنتساب ةنيطنسق ب حاص سايهلا ىبأ ناطلسلا هع نبا ةلخادق



 ناسملعب ةينايزأ] ةلودلا م مك م

 لع دخاو كا ديع يبا ريمالا كالمل يضم وت ى را ناطأ بلا ىلارب ا غلب و

 دعلو هلاتهل سايعلا وبا ناطلسلا ز رراو ب هي دصقو ا هراثب مايقلا هةسفلل

 سايملا ىب 0 باوصا بوتناو هز ةركسع مزهماو وس يأ فاصم لتخا درو دخا

0 
 3 رث ازا ىلا سفنالا قش لعل ةشفنب وه وبا اأو ةمرح اورساو ةيياوع

 نم رلاد,عيبا نبدمم نايز وبا لتق ماكل ةئس يفو ٠ ناسمل# قملو اهم جرخ

 ا زيزولا دبع سرأف وبا هدمت رمالاب ماقو ىصقالا برغملاب نيرم ىىب ناطلس

 تع دارا أم هل 3 اذا ىح ةكيام فارطا فيفتي هرمأ لوال لغشن و نسحلا يبا

 لصتاو ٠ ازاتب لثحاو ه الال» ةنس ساف نم ضف ناسملت ىلع ءاليتسالا ىلا هته

 تناتخامم ءامالاب اوعي ةغومج عمل فدسوي نب ىموم وج يبا ناطاسلاب هضوهن ريح

 اواشهدو ناسملت ن + 4ةروم يف ند ف وه لفجاف مرتك | هيع قرفتو هباوصا ةماك

 ريسو ةئسلأ ند ءاروشاع موا ناسملل لحاف زيزملا ذيع ناطاسلا,مدقتو ءارحصلا

 صضعبب هيل و يببأ عابتايف ساكل ' نب يراغ اغ نب ركب ي 1 3 رازو ةدايقب اًشيِح

 2 مج .>ات وجوبا برهو هرممأإ بوتناف ف هركسممو هلام نع هوصيجأف ةئانز دالب

 يح ناسمأتب ماقو زي زعل ليغ ناطاسلل طسوالا برغملا ع | بتلساو .٠ رذقلا ىلا

 ديع نب نايز ىبأ هللا ديعسلا هنبال ةدلمل نه نيم وثب عيابو م ا/ا/4 ةئس يفوت

 ساف ىلا مدقلا مهئاطاس واشو ديدجلا مهتاطاسب اوأفكتاو زي زعلا

 فتلاو نامل ىلا هناكم نم ومس وبا عجر ناسا: نع نيررم ونب عجرالو

 اهب هرما بتتساو ةئيدملا نم ني رع ينب ةيماح اوجرخاو داولا ديعونب ةلوح

 تءسقناو هنس رغصل هّللاب ديعسلا مهئاطاس نيرم ونب علخ م الا5 ةنس يفو

 يبا نب دما سارعلا يبا ةكلم يف ساف نيمسق ىلا هدم نم ني رم يفإ ةكلم

 بورحو نتف اغثي تاصح من سوافي ىلا ىبا نب نمحرلا دبع ةكلم يف نثكارمو ملاس

 اًلصاق مالك ةئس ساف نم سايعلا ىلا جورخ اهتياهن نم ناك اهحرشش لوطي

 هناكما يف ام ردقي نمحرلا دبع اهنع عفادو اهياع قيضو اهزانو اباصوف شكارم

 ينب عومي مجييل ومح ىلا ناطا-لا ىلا زعوا !رظفح ىلع رداق ريغ هسفن ىأر ذاو



 « الرد مالسالا لود خيرات

 راغاف هقنذ# نع سفني و هنع ناطاشلا ةزجحي ذخأبف برغملا فارطا ىلع داولا ديع

 اودع 9 اهيف اوثاعو ةسانكم زاوحا هعومج يف لخدو برغملا فارطا ىلع ومح وبا

 رعقب فورعملا هدجسمو كانه كلملارصق اوب رخو ًاميس اهورصافل ارا ةنيدم ىلا

 هلتقمو نمحرلا دمع ىلع سارعلا ىبا راصتناب ريخلا مهغلب كلذ يف مث انهو تورزات

 ىلوتسا امل هئاف يني را سايعلا وبا ناطاسلا اما ٠ ناس: ىلا همم نع ومس وبا دامف

 ىلا نع مكتنيا ناسملت ىلا ضوولا عمجا مث مايا اهب مساراوساف ىلا داع شكارم ىلع

 ناطلسلا ءاجو ةوارغهدالبب قلو همرحو هلاوماعمجو برطضاف هضورتب اذه !ءوومج

 ازجاوم كلملا روصقو اهراوسا مدهو مايا اهم رقتساو ابكلف ناسملت ىلا سايعلا وبا

 ومح يبا عابلا يف ناسمت نم جرخ مث ٠ تورزات رصق بي رد يف ومح وبا هلمف اه

 ىلا هفلاخ هناو برغملا ىلا سادنالا نم نانع ىلا نب يسوم ةزاجاب ريخلا هفليف

 ىبا ج ورخ دعب ناسمات ىلا ومح وبا مجرو برذملا ىلا اجار أفكئاف كاملا راد

 هرك ذنام ناكن ا ىلا اهب هكلم رقتساو اهتم سال

 هلعل 3 نمرلا ديع نيفشات وبا مريك دالوا ة-ٌ روكذلا وح ينال ناك

 دق ومح ربا ناكو ٠ فسويو رمعو دمه نايز وباو رصتتللا مثو ةدحاو مال ةعبرأ

 مهيب ثدحو كالذل هتوخا ظاتغاذ نيذشات ىلا هدلو كل هس وقنا ةيالوب درع

 بثوتلادي ري هناب مهبا ىلار وك ذملا نيغشا7يبا ةوخا سد وح ةريثك نافو تاسفاثم

 دعب هنم رمالا عايض فا كذب نيئشات وبا رعشو مهتياشو ناطاسلا مهسق هب

 اهيلع ىلوتساو ناسدلت نع هابا جرخاو ريثك معج هعبتو هيبا ىلع ىصعف هيبا ةافو

 نجم نم جرخ نأ ىلا وج وبا لاتحا مث هلقتعاو هيبا ىلع ضيقلو ه المك ةنس

 ىلا نيئشات وبا بهذف اهم رقتساو ناسسات نم هنبا جرخاو هعايشا عمجو هنبأ

 سايعلا وبا هدمافىني رملا ملاس ىلا نب دمحاسابعلا يبا ناطاسلا ىلع اخير برغم ا

 ىنب نم فيثك شيج ىلع اهل دتع فسوي ن. دهم هري زوو سراف ىبا ريمالا هنباب

 ول مزن ديدُش لاق دعو مهتمفادأ وح وبا ناطاساا جرخو 0 مريغو ني رع

 ضع هكرداو طقسف هسرف وح يبا ناطاسلاب اكو وحج يبأ باوصأ داولا ديع



 ناسملتب ةينايزلا ةلودلا هءلد

 سايعلا يبا ىلا اله هريسف نيفشات يبا هنبأ ىلا هسأرب ءاحو هلا هفرعو مهئأسرف

 مهأ41 ةنس كلذو ساف بحاص دجحأ

 - هت 17 حاسس

 وح أ هب يقتات ب١ - تا/#
 ما اموع سعرك ةئس نع وأه الوو تالحا ةنس نم

 مدقت اك لتقو نيئشات يق هنبال نيدضامملا ني رم ينب ماما ومح وبأ مزهنا ال

 نب رم ىناب رك اسعو ريزولا ميخو ه191 ةنس رخاوا ناسملت نيئشات وبا لخد

 وه ماقاو برغملا ىلا اولذق مث للملا نم هيلع ميطراشام مهيلا عفد ىتح دلبلا رهاظب
 00 ىلع هل بطخي و برغاا بحاص نارعلا دا ناطاسلا ةوعد سقي ناسماتإ

 وح وبأ ناطاسلا ناكر نات لع طفلا هونك ةبي رسغلاب هلا
 مد اك ومح وبا هوبا لتق نا ىلا اهيلع ايلاو ماقاف رثازجلا ىلع نايز ابا هنبا ىلو

 ناسلت ىلاراسو هركاسع مسج بار ام ذخا ىلع مزعو هسفنل اعدو رئازجلاب وه راث

 ؤ

 ترغلا بحاص ىلا ةدافولا ىلع هب ٌر عمجا مث 3 لد طب امهر رظإ : هنكلو هالوع ةئس

 3 رظتنم ةمامع ماقاف هيأ ىلع رمهنلا هدعوو هةمدقم رنو هانا عم 2 كم لع دقو

 4 ولا 0 ْت اغْرْلا ضب يق نشات ىبأ ىلع سايعلا وبا ن ناطاسلا ريغل د هدعو *اذو

 9 فرصاخم كالذلر اف ناسولت الل رك اسملاب هزوهحو ناو :زيبأ يك يعاد باجاف

 نم ناضمر يف هم يفوت مث هب نمزا ضرع هقرط دق نينشات 1000

 اص هناكم هدعب ىلوف مهتلود مئانص نم زمملا نب دمحا هتلودب مئاقلا ناكو ةئسلا
 لبق نم رئازجلا ىلع ايلاو ومحيبا نب فسوي ناكو ٠ هتلافكب ماقو هئانبا نم

 ىضصلاو زعملا نب دمحا لتقؤ ناسملت ىلا ريسماب | عرس هتومع ع الف نيئشات ىبا هيخا

 ناطاسلا ىلا اريج غلب الف . ةكلامملا يم رك ىلِ سلجو نينشات يبا هيخا نبا 1 اوهكملا

 يف سراف ابا هنبا كانه نم ثعبو ازاث ىلا جرخ برغملا بحاص سابعلا يبا



 م« "64د مال الا لود خيرات

 ىلا سراف وبا هنبا راسو ٠ هب لكوؤ سا ىلا وح يبا نب نايز ابا درو رك اسعلا

 ازاذ سايعلا وبا ن 0 اطاسلا ماقاو 8 ومع يبا ن د فسو اهنم برهو كلف ناسملت

 لفقف مالوح ةنسمرعث يف ينوتو ازاث نم هزاكك ضرم نا ىلا هنبا لاوحا فراشي

 هدادجا كالء لع ءاليئسالل برغم ا ىلا ناسملت نم سراف وبا هنا

 ض1 مااا 1

 ٌرئاب زلا راورلا راضا رم 7 ها:

 م1598 ب سوس ةنس نموا ه وس# ابوح ةنس نم

 قاطا اهبهرعار رو سافب لتحاو برغملا ىلا ناسملت ْن' سراف وبأ عجل 5

 ناو 5و 5 ع رع 3 ناسملت ىلا 4 ثعءاو هلاقتعا نم وح يأ نب نايز ايا ريمألا

 ابئاجتا نم نتفااو ةروثلا راثا ادثو ايكلمو اهيلا راسف اهيف سراف يبا ناطاسلا دعب

 لئاوا يف ربظ ىتح هبقع يف اهب كاملا لزي لو يفوت نا ىلا هالود روءأ تماقتساو
 ةريزج ماورا نم اءباصاو اشاب جوروا هوخاو اشاب نيدلا ريخ ةرجبال رشاعلا نرقلا

 مورلا رحبب نيصارقلا ةفرحب نالغتشي اناكو مورلا رأارَج ىدحا ( يبادم ) نيليتم

 ارتساو تقولا اذهل سنو: ناطاس ىمهفلا دهم ناطاساا ةمدخ يف الخدو سا مْ

 مثاضيلا نم اهيف ام ةفاك ذخاو ةي راجتلا نويحيسملا ب بكاره رسما يهو امهتفرح يف

 باسااو يملا لاوها نم مايالا يداع 34 اينتغاف قيقر ةفصب ابيحالمو اهماكر عيد

 تقولا كالذ يف ةيلعلا ةينائعلا ةلودلا تناكو ٠ ةي رحب ةرامع يرق تقويف امل راص يتج

 لسراف اب روا كالا هتوقب لوالا ياس مهناطاس بهراو ادج اهرما لحفتسا دق

 يأ سورب رن مساب جنرفلا بتك يفروهشاا وه اذه نيدلا ريخ ) نيدلا ريخ هيلا

 هناطلسا ميعوضتلل ارابظا ةروسأملا بك ارما ىدحا هوخلاو ( ءارجلا ةيحللا يذ
 جئنرفا|بكارم وزغ ىلع اهب اوئيعتسيل نفبس رشعو ةينس اماخ اهل لسراو امبنم ابابقف
 مما برغلا دالب لحاوس ضع لالتحال امبقانعا تبأرشاو امرتكوش وش تب دوف

 مدقتو هيلع ىلوتساو رئازجلا يلقاب لشرش رغث نيدلا ريخ لزانف ناثع لآ ناطا



 ماشلاو رسم كيلاملا ةلود «؟0»

 ينب صايعا لدتقو اهياع ىلوتساو ناسملات لزانو دالبا ةخاد ىلا جوروا هوخا

 بولقيف ةنكقم داولاديع ىنب ةيحم تناكو ٠ تقولا كالذل ابيلع نياوتملا داولا ديع

 ناكل راش عالما اولسارف مهريغ م يبلع كالي ناب اولمتحي نا اوردقي مل ىتح ناسملت لها
 فناكلراش باجاف مهتئيدم نه نييناثملا جارخا ىلع هب اودجنتساو ايناسا كالم

 نمو اشاب جوروا نويئابسالا لئاقو دصقلا اذه اينابسا نم اثيح لسراو مهبط

 ىديا نم ناسءلت صالختسا نه اونكمب مل مهنكل اشاب جوروا اولتقو ممومزبف همم

 هسعم نم يف عرسا هيخأ لتقو ةمقولا هذه ربخ هغلب اذ نيدلا ريش نال نيينائملا

 تراص تقولا كالذ نمو ه 9+5 ةئس كالذو امنع نيينايسالا ىلحاو ناسمات ىلا

 ةلودلا تايالو ىدحا رئازجلا مياقأب نالا فورءملا طسوالا برغملاو ناسملت

 يف (م 1١١45 ةنس ) م 18+ ةنس نوي واسنرفلا اهيلع ىلوتسا نا ىلا ةيناهملا

 اهيلع نمو ضرالا ثراو هللاو دبعلا اذه كالذ ىلع لاحلا لازيالو لي وط ربخ

 نيثراولا ريخ وهو

 سس يو وسهم سس حس

 ماسشلاو رص كيلاملا ءاودو - هاله

 ةيبويالا ةلودلا ضارقنا دعب ماشلاو رسم ىلع تاوتدا ةلودلا هذه ( ديبت )

 يبوبالا لداعلا _ءرب لماكلا نب نيدلامجن للاصلا كلما نا كالملاب مهاصت ا بيسو

 مهامسو سايقملا ءازا لينلا يتبعش نيب ةعلق مهل ىنبو كيااملا نم رثكتسا دق نآك

 ناكو هراد صاوخو هئاطاس ةباصعو هتلود ةكوش ةي رحبلا ءالؤهناكو :ةي رحيلا

 رادماجلاياطقا نيدلا سراف هنيدرو يناكرثلا ريكتشاملا كبيا نيدلا زع مهئاربك نه

 ةروصنملاب هناكمي ه40ةنسحلاصلاك للا يفوت امو يرادقدنبلا سربي نيدلا نكرو

 انيك نصح هاش ناروت هبا ناكو ( كي لصف مجار ) نيب واسنرفلا براي وهو

 ةلسغ نيح ىلع مهيلع اومهمو مهناطلس ةافو دعب نيململا يف نويواسنرفلا عمط
 مماصلا جوز ردلا ةرجت ةماقا ىلع كيلاملا ءالثوه دحتاف ركسعلا لئاوا فشكناف

 2 وج ولا يوم ووو وصح محلا



 «كاما 0 0 مالمالا لود جرات

 اه اويصوصعأو اهع<اب اوهونو اوأعقف هروضح نيل هاش ناروت هنا نع ةبارشلاب

 هل اوعيافإ هاآش ناروت ملخمملا لصو ءازو الا يفو نييواسنرفلا ماما نوءاسملا ردصو

 اورساو نيبواسرفلا ىلع نومل_ملا رصتناو لاما ظتناو مهيديا ةقفص هوطعأو

 ىلع اولواطتق هكيلامم صعب انك ندح نم هعم رمضحا دق ناكو رم ىلا راصتنالا

 كنفلا ىلع مرعو مويتاشو ملفمملا م.سف ةيلع مداديتسال مهلتقب هورغاو هيبأ كي امم

 هلتق ىلع سربيب و ياطقاو كيا مو ةيرختلا هاربك قفتاو هنم مهواق ترفنف مهم
 ىلع ال بطخو ليلخ ما ردلا ةرهش كالملا اوبصنو رم اك هولئقف مهب كتقي ايلبق

 ريكنشاللا كيبا ماقو مسارملا ىلع اتمالع تعضوو ةكسلا ىلع ارمسا سشقنو را املا

 نوب رصملا قدت اواهرما ردسي ' مالسالايف ةأرملا ةيالو قوس مدعأو ركسعلا ةيكباتأب

 زعملاب هوبقلو لياخ ما اوءلخو هل اوعيايف ريكت شاملا كيبا ةيرخيلا روك ةبالو ىلع

 هَ 118 هنس كلذو رم كاع درفناو ىمعالاب ماقف

 ريمكشاهلا كيا زمللا 01/1
 م 1؟0ا/- ١89٠ ةنس نم وا ه 588 ب "44 ةنس نم

 تضرقناتناكناو ةيبويالإ ةلودلا نال اليوط روك ذملا كبيا رماستنسي لو
 بوبأ ينب ريك ناكو نميلاو ماشاا يف دارفا امم ناك نكلو تقولا كلذ يف رمعم ند

 فدو نيدلا حالص نا يراغ رهاظلا نإ دع را زعلا نب فسوب رصانلا ماشلا قف

 داديتساب ريخلا هْغْل الو ابيلي أهو صخقو باح بحاص كثموي وهو بوبا نبا

 كلم هورغاو ماشلا لها هع أيف هسفنأ مالا بلاطو قشمد ىلا راس رص كيلاملا

 نيمثو فرشالا هوبقلو نينس ثس نبا ذئموي وهو لماكلا نب دوعسملا نب زسطا

 كلافلاةزلا 22020203202037 (ه) 3072 مالسالا لود خرات



 ماشلاو رم كيلاملا ةلود «15؟»

 الا فرشالا نكي لو هدي يف تحرب اه ماكحالا ةمزا نا ريغ هل اكياتا كيب
 رصم ىلا مدقتلا نع ماشلا بحاص رصانلا كفكي مل كلذ عمو ٠ مسر الب هما
 غابو رع ادق ما ةئس قشمد نم لتراو ناو وبلا ءارعا ياي عج لب

 لعل 8( ةسامهأ ب اوقئلاف مهلهل جرخو هركاسع كيبا زعملا عمت ريخلا نيب رم ا

 نويماشلا مزهتاف ةركلا اوداعاو اونبث مث ءلب ىداب نوي رصملافشكنا ديدش لات

 نب دلا سراف كيلاملا ناعم نم ناكو :!روصنمرسعم ىلا كيبا عجرو رابدالا اولوو
 اذه نيدلا سراف ناكو نوبي رغ ةلاس و ةعاش برملا هذه يف ريظاف ياطقا

 يف هاعدتساف هلذق ىلع مججاو كي! هب صغو مهم ولطم اولان ىتح اولاز امو فرشالا

 اويكرف ةعيطأ تاصئاو هني هولتقو فويسلاب هوردابو مم هرورم لديع هيلع

 هسارب مههلا ىرف روسأم هنأ مهم ظ ياطقأ نيدلا سراف اويلطو ةملقلاب اوفاطو

 نيدلا فيسو يرادقدنبلا سراب نيدلا نكر م.تجاف مؤارعأ بارتساو اوضقنا

 صاخ إو 5 مرئاخزو مهاوما تيفصتساو مهنه فا نم ىتخاو ةيرجبلا نم

 نوم يف هاقلاو هملخو فرشالا كلما ىلع ضيق نييحلاصلا ةئئاط نم كيا زعملا

 مل ةهقعردلا ةرجش تناكو ملاصلا ةجوز ردلا ةرهتش جوزتو هسفنل بطخو مظم
 "ايلع نيدلا رو هاعد ادلو نهادحا 4 تدلوف تاب رخآ يرارس اهيلع جوزتف دلت

 ةتحوز نم ةريغ كلذ راثاف لصوملا بحاص وول نيدلا ردب ةرهاصم ىلع مزع م

 همم ةئسلوا عياد 5 مى هوُلَمُف نايصخلا نم ةعامج هب ترغاوردلا ةرج

 م _ م ب لب رويس تو حس



 «< 1 مالسالا لود خيرات

 . ٠6
 كيا لب ىلع مميرلا ون - //0٠

 م5065 - ا؟هال ةنع نم واه ةمال - "هه ةنس نم

 لوالو يلعن بدلا رون هنبال 0 كاملا ءارما ممتجا كلببا زمملا لتق الو
 دامب 0 لوا ءايئالا هذه ينو ٠ تاتقف هيبا ةلئاق ردلا ةرجتت لقب رما هتلود

 0 اوقدتاو بورد هتسرامم مدل ودمعلا ةعئادم نَء كيبا ذمملا نب يلع نيدلا

 ةمارصصلاب افورعم ناكو ( كييا زمملا كيلامم نم ) يملا نطق نيدلا فيسل
 نم نيتنسا يلع نيدلا رو اوماخو ىسركلا ىلع هوسلجاو هل اوعياف مادقالاو

 همال هَ ةدعقلا يذ رخاوأ ف هولقتءاو هتيالو

 زليق همبرلا فيسر فلا - ©,

 1 |". ١ ؟ه4 ةئس نمواه "هرب - "هال ةنس نم

 بس نأ لاقي و رفظملا بقاتو رصم ةكلمم ىلع زطق نيدلا فيس ىلوتسأو
 رون ىلع ضيق ةكاملا مامز ملتسا اماحو ٠ ةيمزراوطلا كولملاب لصتي اذه نطق
 مرلطب ةدارقب اومدقت دق دادنب ىلع مهثاليتسا دعب راتثلا ناكو ءهل هلتقو يلع نيدلا

 ماقلا ب ١! اواصوو هم. ةنس تارؤلا اوربعو ناخ يلو# نب , ناخوت الو ءرييشلا

 ونا ودب ضرتنأ مطوخدبو | ممم "يش ىلع اوقبي 0 ارح 10 كد اهوكدو

 ناطلسلا ىلا اواسرأ ًاعرذ م الا لهأ قاض الو ٠ رسم نم اوضرقنأ ام ماشلا ن
 ىلا وكالوه لسر لصو اا يفو هنودجنتسي ريصم بحاص طق ا
 رسمم يف هل بطخ#و وكالوط زطق مخي نأ اهاد'وم ةلاسر نيلماح ع طق
 مدقتو اهنم رثثلا جارخال ماش لاىلا ريع ركاسمي ضونو لسرلا ق قدعأ زطق برضف
 نيع ىلع روغلاب ناعلا قنلاو نيملسملا ءاقل ! ىلا راسو هعم نمي رثثلا دئاق انيتك

 نيملسملا فويس مهتذخأو ة ةحيبق ةعزه رثثلا مزهماف | ديدش الانف التثفأو تولاح
 يس سس ب مصمم



 ماشأاو رب كيلامملا ةلود «55 »

 ممونفاف نوولسلا' مرعتو لايخلا سواور ىلإ ا مهتم يقب ْن هرذو اغبتك مدئاق لتقو

 كلذ يف ءارعشلا ضع ىلاقو قرشملا ىلا مهام لس ن 0 تبرهو

 هضوحد دعب مالسالادهتسأو ميج ماشلاب رفكلا تكىاله

 هضد وو هر عسا انر زتعاف مرحو مر انءاس كالم

 هضورف تابجاو لثم ًامثاذ انيلءكلذركش هللابجوأ

 رخآ لاقو
 هسفنب دوي يكرترص» ن١  مهءاجغ دالبلاىلعراتتلا بلغ

 هةسيدح ن١ ةقأآ ىش لككلو مياه دديو مهكلهأ ماشلاب

 ريظأو دالبلا نع مدرطو باح ىلا راتتلا ءارو يرادقدنبلا سربيب قاضو
 هدعو ناطلسلا ضقن مث بلخب رفظملا ناطسسلا هدعو ىتح مهب كتنلايف ةقئاف ةعابمت
 عم سرببي قاف رشلا هبحاصل لك رمضأو اهنيب ةشحولا تعقوو ادج سربيب رثأتف
 مههمةنس ةدمقلا يذ اك موا قبب رظلا ىلع هواتف رغظملا لتق ىلع ءارمالا نه ةءاج

 ىدا رق رثبلا ىسرمبب رهاظلا #ةا8

 مااكألا س ل5 ةنس نم وأ ه 5ال5 ب "82 ةنس نم

 رهاظلا هوبقلو يرادقدنبلا سربيب اوعياب و كيلاملا ءارما عمتجا رفظملالتق الو
 ىسرك ىلع سرب رقتساو ه 504 ةنس رخاوأ يف اهولخدف رصم ىلا اومدقت مت

 بانئدسا دق نطق ناكو ٠ سوكملا نم هفلس هثدحا ناك ام لازاو اهب ةنطلسلا

 ماشلا يلع ءالي دسالا ف لريدلا ملع مهط ز نطق لتق الف قشمدب يبلحلا رقئس دس .ن.ذلا

 كمال ريما غاب و قشمدب هرما رقتساو كلذ ىلا هوباجاف هل ةعيبلا ىلا سانلا اعدو
 يرادقدنبلا نيدلا» الععم م5669 ةئس اركسع لسراف يرادقدنبلا سربيب رهاظلا

 رهاظييفاواتقاو مهلا نيدلا لع جرحت نيدذلا مع لاتقل ( رهاظلا كمملا ذاتسا وهو )
 نيدلا لع برهو اهيلع اولوتساو قشمد نوب رمملا لخدو نويماشلا مزهناف قشمد



 « 1م » مالشالا لود خِرات

 بيساو اهعلةةعاورسعم ىلا لو هيلع اوضيقو نان رم لا ركسع ل كيلعب ىلا

 ٠ رهاظلا كللملا رعمو ماشلا

 :نمحأ ةعدنا ص ميعمو برعلا نم ةعامج رصف ىلا مدق ه5 ةئس يو

 يذلا مصمتنمأا 3 نو 3 ىسسايعلا رصانلا مامالا نبأ لع رهاظلا نبا هنأ اودهش

 رباك اهيف رضح ساهم سرب ره اظلا كالملا دّقمف ٠ دادغيب ه "ه5 ةئس راثاتلا هلق

 ريصتتسملا بلو ةفالخلاب سانلاو كالا هعأب و روك دلادح بسن ىضاقلا ثبثاو ءايملا

 نكت مهتطلسنا ريغ :نييضايعلا ءافلطتا رقم نيملا كلذ ن٠ ةرهاقلا تحبصاف هللا
 ةمالأي نويقلي اوناكو طق ىبيدلا اببحو نم اللا ريثعت

 .قفناف نييسايعلا ءالخلت دادغشب مجراسإ نا سراي رهاظلا كللأا دارا مث

 ةفيطا هعمو معهم .نم صه مركسملا مدخساو تادمملا دادعأ يق أمسح الام

 .رصنتسملا مدقتو رم ىلا سرب داع قشمد اولتءا الف روك ذملا هللاب رهتتساا

 لو هباعصا بلاغو هولتقو رثتلا هيلا تلصو اهيلا لضي نا لبقو دادغب !ًدصاق هلل

 نييسايعلا نع لجر باح يف ناكو .٠ ف نا رمدعو ريشا ةسح الإ هقالخ نكت

 .رسعم ىلا رهاظلا كلما همدقتساف دادغب نم افخم ات ىلع نب ىبابعلا وبا دهسا ؤه

 ا ىمأب مك املا بقلو ةفالخلاب هل عاوبو

 دالب ِق ةريثك ائدم نيكل 7 نولازرال تقولا كلذ يف نويبياصلا ناكو

 ها د5 ةنس:ضونو مهاتنا ريسمال زبتو اهنَم موجارخا ىلع سربيب مزعف نيطسلف

 ةحش لمإ ابتفو ابقياضو ةئسلا نم لوالا ىداج 9 ىف ةيرصيق لزانو رمهم نع

 نر“ ةرخآآلا ىدامج يف امو اهطزانو فوسرا ىلا راس مثتمدهف اهب رماو مايا

 هم ىلا داعو ةئسلا

 ررجو ماشلا ىلا راسو ةسنا# رع نم رهاظلا كيلا جرخ . هدي ةنس يو

 دفص ىلع وه لو افرعو ايلحو تاميلقلا اوحتقف سابارط لحاس ىلا ا ركسع

 يف حارجلاو لدتقلا رثكو ةملقلا دنا قحالو راصلا تالآو فحزلاب !هةياضو

 اواضوو نمرالا ىلا هركسع ريسو ٠ مهرخآ نع ارلها لتقو نامالاب ارغف مث نيملسملا



 ع بسس ووسع وسم

 ماشلاو رص كيلاملا ةلود « 1301

 أوعجرو رخالا اورساو هدالوا دحأ اواو اهنحاص ىلع أاورصتناف سرس دالب ىلا

 ةئد يفو 0 أروصنم ا رفاظ روم ىلا ره اذنيا د 5 3 مث انغلا نم ئداع مهديأو

 د ريظو فيقشلاو انا لع ىلوتساف نيظسلو عم برها ره هالخأا فنا 01035 تاما

 رصم ىلا داع 3 سابياو ةيقرعو اتيفاصو نب رقلاو سارقب و ةيك اطل'او فوصراو

 اهيف هل عمطم ال نا ىأرف اكع ىلع راغاو ماشلا ىلا رهاظلا داع ه دحم ةنس يفو

 اوملستف ةيليعامسالا دالب ىلا اركسع زبجو ةامح ىلا مم قش٠د ىلا هجوتف لكتقو

 نهرهاظلا كالملا داع م دكح ةنس ينو ٠ رصع ىلا اهنمو قشءد ىلا داعو فايصم

 لاتقلا دتشاو هراص- يف دجو جنرال وهو دارك الا نصح لزانو مالا ىلا رصم

 هيلع ىلوتسا هلزات نا دمبو راكع نصح ىلا هنع لح زا نامل هكلمو هيلع

 وزنا ةلوطسا نيج مث ٠ ةيليعامسالا نم اهدالبو ةقيلملا ةماق لسن مث أضيا نامالاب
 رهاظلا متهاف هيف ناك نم جنرفلا رساو سوسولا ىمرم يف لوطسالا رسكتف سربق

 رسكت يذلا نم ىوقاو مافعا ل طسا ةريس ٌةدم يف لءمف رغأ لوظسا ءا

 برق اهيف نفدو قشمدب ىرادقدنبلا سري رهاظلا كاللا ينوت ه 1/1 ةنس فو

 رادناطاب فورعملا ( يأب ىل#ب ) يابلب نيدلا ردب هكوام ممكو يرمالا مماجلا

 لصو او ضاع هنأو اهيف كلما نا ربظم ةنملا ميمو ّ أاسعلاب لتراو هثوم

 ناخ ةكرب هنبال عيابو رهاظلا اللا توم رهظأ ةرهاقلا ىلا كسعلاب نيددلا ردب

 ةئس ةرشع عيش و كلما كالم ةدع تناكو

 سس سس" جوا زول لاجل 0 جب سس

 هكرم و ناقل ديلا بطرام
 م1504 سا 15الإ/ ةنس نم وأ هلله - ةلل1 ةنس نم

 هيئاود رماب ماقو ديعسأاب بقلو هيبا دعب ةنطاسلا يف ناخ ةكرب رقتساو

 ثتالمسف رومألا ديلاقم همس هب ديعسأا نع نسحلو يالي نا دلا رد هيبأ كوامم

 نكري ديعتلا نكي و ةلياق هدم لعل يو هنال لطت ا هذ لم نا الإ همايأ يف داليلا



 «<4ال» مالسالا لود خيرات

 مث يأسبلب لتقب مهمهتيو هل ءادعأ مهبسنحي ناك لب كيلاملا ءارما نم هريغ ىلا
 ١ جاربا د_حخأ قف هقاح روسإ كمل ىةيكبانالا 3 وف رفتس قا ىلع هرا-ثخا عقو

 كيهسلا كالمأل ءوسلا اورعكاو بصل اذو نع ءارمالا دعايتت ةيردنكسالا

 إو هل امم 5 رظنلل ماشلا ىلا رصم ن“ ديعسلا كالملا زايف ماكل ةئاس يفو

 نووالق نيدلا فيس ريمألا ةداوقب اكس أهم درح قشمد ىلا ةرك شمل لصو

 اوداعو اهيلع ةراغلا اودشو نمرالا دالب ف سي ىلع ةراغالل مياسراو يلا صلا

 و قشمد ىلع اوريعو هعلخو ديعسلا كالملا ىلع فاالثلا ىلع أوميجا دقو نيمئاغ

 اوتعناي )م هتدلاوي مهيلع لخدو ميفطعتسي ديعسلا كلا مهلا لسراف اهولخدي

 لخدو ةرهاقلا ىلا مهتيسو ديعسلا كاملا بك رف رصم ىلا ريسلا اوهتاو كالذ ىلا
 كالملا اورصاف ه دم ةنس لوالا مهب ر يف هدمب رك اسعلا تاخدف لولا ةملق ىلا

 ىلا مضنيو رخآلا كمر برهم مثدحأ دخاو ةوع ناك ن* هيلع سماخو ةماقلاب كيعسلا

 باطوةنطاسلا نم عالختالا ىلع مهعواط كلذ ديعسلا ىأر اأو نيرصاخلا ركسع

 !مملستو اهيلا راسف اهايا هوطعاف كركلا يطمي نا

 مهعسرسسب وب عوسص باس -- كاف

 م0 ةنسوأ ه "الح ةئس

 يف شمالس هيخا ةماقا ىلع ديعسلا كالا اوملخ نيذذلا ءارمالا رباك ١ قفتاو

 هوراثخاوا رووشو نينس عبس كلذ د ذاهرمع ناكو لداعلا كلما هوم فلو موعر أم اف ةكلم أ

 يحلا لا يفاالا نووالق ني دلا في سريمالا | 4 أفاو مهيديأ عوط رمالا نوكيا اًريفص

 هلسراو رقشالا رفتس نيدلا يعم نوالق نيدلا فيس ريمالا زهجو ٠ هيلع صو

 ءارمالا نال شءالس كح ةدم لطت ملو ٠ ماشلاب ةنطلسلا بان هلعجو قشمد ىلإ
 كركلا ةملق ىلاًايفنم هوشعب و هومال ةنسلا تاذ يف هيلع اوباقنا هوعياب نيذألا

 هس سمج هع نا م



 ماشلاو رعب كللاملا ةلود « مصب

 ما 1079-1890 ةئس نم وأ ه دهح - الل+ ةنس نم

 فروالق نيدلا فيس ريالا اوعبأب مدقت 3 شمالس كيااملا ءارما ملخ او

 رقشالا رقنس كاذب ماع او . روصنملا كلما هوبقلو كالا ةصخم ىلع هموساحاو

 فاحو هتتطاسدمب هتعاط نع جرخ قششءد ىلا هلسرأ دق نوالق ريمالا ناك يذلا
 لماكلا كاللا بقلثو تالملاب ديدساو قشيدب ةديع نيذدلا ركسعلاو ءارمالا هل

 رةنس نيدلا ع 2 سقف رب ؟اسع نوالق روصنللا كاملا هيلع طر 007 نيدلا سوش

 0 اسع تب راق الو 0 و ثوم دعا قشمدب هداطاس ىذ مدقت يذلإ ) يبحلا

 مزهماف قّمد م غب اولتنقاو ماشلا ركأ نع رةشالا رقع ميلا زرب قشمد رع

 يباحلا رجس بنكو . مهطاقتا 5 رصملا ركاسملا تء.مو رابدالا اولوو نويماشلا

 0 2 ىلا برو 0 رس اما ٠ ريعبلا هرب 0 237 كأللا 3

 هل نيامالا هذه 000 ةيماقو رزيشو راك ساكبو ا هنروب 1 اهيلع

 نم نوالفر اسف مهعوم# باح ىلا نوهدأ) رثلا ناب م ماشلا يف فاجرالا رثكو

 بلح ىلا اولصو دق رثثاا ناكو دالإب لأ م نع رتتلا مف عقد ا 00 0 زرع ىلا لصوو 2

 ماشلا ىلا داع مت 3 ٠١ رهف ىلا ضيا وه داع ممدود روصنملا مع اهلث اوداع 9 اوناعف

 اانا ددود ) ها املا ) ةنسلا هله يفو :اطاودا محيلصي قشمدب ماقاو هه اللا ةئس

 " ماقا ةبحرلا لصو الف ماشلا اًدصاق اهب راسو ةفيثك اشويج رثتلا كلم وك الوه نبا

 وك الوم نب رعوكنم هيخا ةدايقب هشويح يفاب مدقو اهرصاحي هرك اسع صضعبو وه

 جرخو هرك اسععمجف قش وشهد نوالق روصنملا كالملا ناكو ٠ صه ةهج ىلا اوراسف

 درفلا بجر ١4 5 حا موا نم ةعبارلا ةعاسلا صم رهاظب نا .رقلا قئلاو 0

 رابدالا رثثلا ىلووأ زهاب اًراصتا نوماسملا رعتنا دب دش لاق كعلو ةئسلا ن

 50707 ىلوف ةبحرأ اراصح ند هناكمي وك الوه نب اقاباب ةيزطلا ربخ 6

 عا تاق ادب ل له ديس م دع دن يعقل داق مر عدم قف هييصس نيب هادم ١١ أ 00 ع احح ل يي مالو 67+ .٠ دس هو ووادي ست م م سس مربع ع مم



 «هع؛ةهو مالسالا لود خيرات

 داعو هلمم ىلإ مهتم لك مجرأ ةيهالسالا ركاسملا نرالق روصنملا كاللا فرصو

 ( اقابا ) اغبا يفوت هاما ةنس يفو : ةب رمعملا راردلا ىلا اهنمو قدمد ىلا وه

 مسا كلملا يف ساج الو وكالوه نب رادكت هولا كالااىلوتو وكالوه نبا

 جلصلا هنم بلطي و همالسأب همام نوالق كاملا ىلا السر لسراو دما يعسو

 كلذ مظتني لو ردغلا نم نوالق فوقف نيماسملا نيب

 حاراسا نا دعبو ماشلا ىلا ريصم نم نوالق كلنا راس ه 584 ةنس يفو

 ناكو بقرملا نصح لزانو ةيماشلاو ةي رسما ركاسعلاب اهنم جرخ امايا قثمدب

 ًايثك اركسع زرج دق نوالق كاملا ناك ه دهدةئس يفو : هيلع ىلوتساو نييبيلصلل

 نوبه ةملق ىلا ريسملاب مهرماو ياطن رط نيددلا ماسح ماشلاب هتنطلس بنا مم

 اهوقياضو قيناجملا اهيلع ركاسعلا تيصنف رع اك رتشالا رقتس ذكيح اهيحاص ناكو

 ناب شيجلا دئاق نيدلا ماسح هل فاو نامالاب !يلست ىلا رقتس رطضاف راصحلاب

 طب جنرفال جرب ام ناكو ةيقذاللا ىلا نبدا ماسح راسو ٠ همركيس ناطاسلا

 هللساو هرم جربلا ىلا اهيلع ربع ةراجح رحبلا يف ىقلاف هتاهج عبمج نم رحبلا هب

 الو ةيرعملا رايدلا ىلا رقشالا رقنس هتسعصو كلذ دعب هجوتو ٠ همدهو نامالاب

 امهاقتلاو هسقنب نوالق ناطلسلا بكر ةرهاقلا يف ليملا ةملق برق ىلا الصو
 روك ذل رقتسا نيدلا ماسح هاطعا يذلا نامالاب يتوو اهعركاو

 رام م ماشلا ىلا رمعم نم نوالق روصنملا كلملا ج رخ ه "88 ةنس يفو

 عيب ر لهتسم ةمجلا موي ماشلا سابارط ةئيدم لزانو ةيءاشلاو ةي رصملا ركاسملاب

 الا ربلا يف لاتق اهيلع سيلو ةنيدملا هذه بلاغب رحبلا طيحو ةسلا نم لوالا

 راصملاب اهمزالو قيناجلا نم ةريثك ةدع اهيلع ناطاسلا بصنو ٠ ةيقرشلاةبللا نم

 فيسلاب ةنسلا نم رخالا عبر عبار ءاث الثلا مل ابتث ىتح لاتقلا اهيلع دتشاو

 رثكا لتقو بكارملا يف مهلقا انف ءانيملا ىلا اهلها برب ةونع ركسعلا اهلجدو

 | ةميظع ةمينغ نوملسملا مهنم نع و مهرارذ ثيبسو اهاجر

 ركاشملا مدد اكع حتنا زرحت_ ذخاو رع ىلا نرالق روصنملا كلملا داع مث

 ثااغلا ةزملا )020 مالسالا لود خيرات



 ماشلاو رصمب كيلاملا ةلود « ه- >

 5 ثبسلا مو يفوت هادصق مث ىتد ءابضقلا هلبك م نك رمهم نه جر وراعاب مو

 ريشا ةنالثو ةئش ةرشع ىدحدا كلم نا تل مها كذف هيلع ْند هدعقلا ىذ

 لج سس ب سب بس سس بسس تمس. /77/ 1/0000 مس سس م سمس

 هيوزمق ىب ليلع مييرلا مزبص فرشربا -- ةمز7

 م 1758 176 ةنس نءوأ ه هك د "86 ةنس نع

 ليلخ ن بدلا حالص فرشالا هئبا مدع لو نوالق روصنملا كالملا يقول 1

 سفم ند جرخ هبا دصا|ةل ماما ٠ ارديب نيدلا ردب ىلا ةنظاسلا ةبايث ضوفو

 هيلع اومدش نا ماشلا ءارما ىلا 0 ع ىلا ةبرسعملا رك اسعلاب ه5 ةئس

 داركالا نصح اولزان ميكي رظ يفد ماشلا ءارما مدقف راصحلا تالاو شويم اب

 اهراصح ىلع فرهالا كاملا مم اوددتاو اكع ىلا اريخا اولصو مث هيلع اووساو

 كتفو ةنسلا نم ىرخالا يداج ا ةمجلا موي ةونع اهومسنقا يح اهتازانمو

 سحلا قوذي اًريثك ائيش اهنم اومنغوأعي رذ اكتف اهيف جئرفلاب نوملسملا

 3 يف بعرلا مقو جتنرفلا ندم نهح | تناكو ع ىلع نوماسملا نوت تأ الو

 0 ريغب توريبو اديص اولخاف ذخأ» لك فوملا مهنم ذخأو جنرفلا بواق

 كذكو ه5 هس بحر رخاوأ يي قشمدب ةنطاسلا بئاث ىعاجعشلا ابضستو

 رأس ه 551 ةنس يفو ره يلا داع مت اباستو ناطلسلا لسراف رود لها بره

 ركاسملا مم 2 تدحنا نا دعو ماش ا ىلا نعم ن ف فرشالا كلما

 (ةناصحلا ةباَغ 2 تارفغل رفلا بناح ىلع ندح يو ) مورلا ةملق ىلا هجوت َ ؛ رصملا

 2 2 بلح ىلا فرذشالا كلما داعو مهرارذ بوو الها لقوة 0 ادع 0

 ةنلبلسلا بنان روصنملا رقنس ارق لزع كاذكو ٠ 1 ياهلا ريغس نيدلا مع 00

 ضق ريعم ىلا هلوصو دعو يأيلب نيدلا فيس ةعضوم ىلوو همم هيحاطصاو باجي

 مهب دهملا رخآ ناكف كيلاملا ءارعا نم نيرخآو رقشالا رقتس ىلع



 سس و وسسْسس وبوس ا وو

 «هأار» مالسالا لود مي رات

 كلذ ناب و نوالق نب لبلخ فرشالا كلنا لتقم ناك ه +4 ةنس يفو
 ارد مهندي كيأاملا ءارعا ضعب هديمتف هبادضا نع ريسي رن يف ديصال بكر هلا

 ةنمطب اردبب هردتباف هلق ىلع منيب اهف اوقذتا دق اوناكو عريغو رقنس ارقو نيجالو

 ىلع ايمرع هوكرتو ةليتق فرشالا كاملا عقوف ىرخاب نيجال اهفدرا مث هنتك يف

 تاوئس ثالث هكح ةدم ناكو ٠ ةرهاقلا ىلا يرخفلا رمدرا هلمغل ضرالا

 يلباذلا ناذعا وا ليلخلا ناب روبشملا اللا بسني هيلاو ٠ مايا ةعب راو ني رهشو

 نييمطافلا ءانلخلا نفادم هئانب لبق هناكم يف ناكو ةرهاقلا يف ةديدجلا ةكسلا يف

 ةيروسلا ةشقالا عاونا ميمج نرالا عابت ناذعا اذه يفو ٠ اهضاقنا ىلع ينيف

 كلذ لكاش امو ةيدنهلاو

 الرس رهاقلا كاملا -- هةر

 م15 ةئس نموأ ه قع ةنس

 وحن راسو رهاقلا كاملاب بقلتو هب اودانف ارديب ةئطلس يلع نولتاقلا قفثاو

 اوعمتجا لوتقملا ناطلسلا كيلام نال ادحاو 8 الا كالع 0 هنكل ابكلما ةملقلا

 اولئتقاو ةنارطلا ىلع مموقحلف همم نمو ارديب رك يف اوراسو ممريغ مهيلا مقل و

 رثتشاو حمر ىلع هسأر اوعفرو هولتقف ارديب اوعدتو هبادصا قرفتوا ردوب مزهناف

 رانس ارقو نيجال

 07 لا

 ( ديوا) .دورمق ىب رمت رصانلا - نله

 م ١594 - 15895 ةئس نم وأ ه4 س دك ةنس نم

 فرشالا كلا يخا نوالق نب دهم ةنطاس ىلع ةنطاسلا هارما قفتاو



 .000اا اااللاا ا ال ا  ااا اما ااا |1[1]أ|1[1ز1ز1ز2ز2ز2ز2ز + >| 1 1 1 ز 1 12 1

 ماشلاو رص كيلاحلا ةلود « ه5 »

 راتئسالا نم رقنس ارقو نيجال ربظ مث ٠ هيلع ايصو يروصنملا اذيتك نيدلا نيز

 كالذ ناكو ةليلملا تاعاطقالا ال رقاو٠نامالا ناطاسلا نم امل انيتك ْذخاو

 يف رصانلا كاملا ناطالا ىلع ربح ه 54 ةنس يف هنال اذيتك دنع يسايس ضرفل

 هوديايق هئئطاس ىلع سانلا فاهتسا مث ٠ هنع سانلا بجحو لبجلا ةملقي ةعاق

 كركلا يلا هرفثو دمع اوماخو
21111 

 انتك لداعلا كلما - همك

 م !؟ؤ55-- 1995 ةنس نموأ ه دكت ح 94 ةنس نم

 ماشلاو رصمب هل بطخو لداعلا هسفن بقلو كلما ري رش ىلع اغبتك ساجو

 ةنسلا هذه يفو ٠ ةنطاسلا يف هل ايئان روكذملا نيجال لمجو همناب ةكسلا ثشقنو

 ىت> ضرالا بدك يظع ءالغ ثدح كالا ريرس ىلع لداملا اهيف سلج يتلا

 قاطت ال ةدردل سانلا قيض دنشاو ططقلاو ةتيملا سائلا لكا

 لضوأ ماشلاىلا راسو رصم نم اغبتك ل داملا كاملا جرخ ه 98 ةنس يفو

 | كبامب قي رطىلع ةيرق يو ةيسوج ىلا مدقو صم ةبج ىلا هجوتو قشمد ىلا
 قشءد ىلا داءو اعآرو ايلا لصوف اهرمو اهارتش ًابارغ تاكو صح نم
 نيدلا فيس هعضومىلوو ماشلاب ةنطاسلا ةباي' نع يوملا كبيا نيدلا زع لزعو

 هكوامم ولرغ

 رم ىلا اهجوتم قشمد نع اغيتك لداملا كلملا ج رخ ه 595 ةلس يفو

 ْ لداماا كاملا تغب و ةءامج هيلا مهغناو هيلا نيجال بكرف اجوعلا رهث ىلا لصوو

 هاقئلاف قشمد ىلا ًامجار اب راع اذبتك ىلوو هكيلام نع نينثا لاقو هيلعد يف

 هتفاوي مف نوجال لاتقل ركسملا مي ئهاو قشمد ةملق لداعلا لخدووأر غ هكولم

 لسراو قشءد ةملق يف ماقاو ةنطلسلا نع هسنن علل كلذ ىلع قشمد ركسع

 اهيلا راسف دخرص هاطعاف هيلا ىوأي امضومو نيجال نع نامالا بلطإ



 « م9 » مالسالا لود خيرات

 عضل دوست ا د ها

 م ا559 - !؟ 95 ةنس نعوأ ه هكر - ق6 ةنس نم

 ءارمالا هعم عمتجاو اجوعلا رهن ىلع هزيلعدب لزث انيتككف نا دعبف نيجال اما

 يأرب درفتي ال نا اهنم ٠ اهمزتلاف أطورش هيلع اوطرشو كلذ ىلع هوقفاو نيذلا

 لحر مث ٠ كلذ يلا نيجال مهياجاف اغيتك مهب لعف اك مهيلع هكيلامم ةطلسب الو

 نيجال نيدلا ماسح روصنملا كلملاب بقاو لبجلا ةملقب رتئساو هم ىلا ركاسمااب

 ماشلاب ةنطاسلا يئان هلعجو يروصتملا قحيق نيدلا فيش قشمد ىلا لسراو

 اغيتك كولمم وارغ عضوم

 ىلا هريس رصم نم اًذيثك اشيج نيجال روصنملا كاملا درح ه +9 ةئس ي فو

 ةيماشلا ركاسملا لمحتو هركسع اودروي نا ماثلا يف هلامع ىلا لسراو ماشلا

 اوئشو ناحيجح رهن ىلع اوممتجا 5 باح ىلا اوراسف نمرالا دالب ىلع ةي رصملاو

 باجي ةيناث اوم.لجي نأ نيجال مما ٠ اودأعو اومنغو سيس دالب ىلع تاراغالا

 فاوث ةونع اهوحئتفاو اهوقياضو صوه ىلا !وراسف ًاَضيا سيس ىلا اوريسيو

 مهئاطاس هعمري ام ىلا ةعاطلا بلطي مهلا لسراو نيماسألا نم نمرالا كلم

 نمرالاو نيمل-لا كالما نيب الصاف دح ناديح رهن نوكي نا ركسملا هنم باطف

 ملستف كلذ ىلا مهباجاف نيماسملل ثروصحلاو دالبلا نم هيبونج ناك ام لكو

 اهيف ايئان ءارعالا ضب نيجال روصنملا كلملا لجو ةريثك اتوصحو يدم نوملسملا

 نيذلا نايبصلا كيلاملا نم ةءامج نيجال روصنملا كلملا ىلع بثو ه + ةنس يفو

 روشا ةثالثو نياس كام نا لعل جنرطشلا بعلي وهو هوأتثق ةسفنأ مانطصا



 ماشلاو رصع كيلاملا ةلود

 , ( زيا ) ههوومف مرعب رمت رصانلا - ه4

 ما808-- 8 ةئس نموأ ه ال١ غ- "94 ةنس نم

 ع م رصانلا كلما راضحا ىلع اوقئتاو ءارمالا عنج ١ نيجال لتتم دعبو

 ا نيعب راو دحا ةنلعاسلا نم ايأ الاخ كلما تخت رتسا نا دعب هوريضهاف كركلا

 ةكلملا يف فرصتو ةيناثلا ةرمال ةكلمملا تخت ىلع ساجو رصانلا كلملا ضخم
 رتتلا كل نوغرا نب نازاق جرخ ه 244 ةئس يفو ٠ ريبدت نسحاو يأر منا

 ىلا راس مث بلح ىلا'لصوو تارفلا ربعو مثريغو جركلاو لفملا نه ةءيظع عومجب
 كاللاب مهجور ربخ لصتاو ةاحو ص نيب جورملا م يداو ىلع لزن مث ةاح

 رعاظ ىلا اواصو يثح اوراسف رصم نم مهب زرب و ةيمالسالا رك اسملا مش رصصانلا

 ؟ابءاعب رالا راهت نم رصعلا دنع ناركسعلا قتلاو جورملا عمجت ىلا اوراس 3 صخ

 ديدش لاتق دعب و اهنم ةلحرع فصن ىلع صم يترش يف ةنسلا نع لوالا عيبد

 مهعبتو رصم ىلا نوماملا برهو صم ةبج ىلا ناطلسلا رخاتو نوهلسملا مزهنا
 كركلا دالبو سدقلاو ةزغ ىلا لافجلا رثا يف اوقاسو قشمد ىلع اولوتساو رتثلا

 ذخاو رصم ىلا رصانلا كلملا داعو ٠ اريثك 6 نرلدلا ةردنارعقو اويكو
 للملا سازاو لاومالا قفتاو رك اسملا عمجش ف رثثلا ىلع ةركلا ةدا دام رك اسملا زيبجتب

 ا نا دعب ماشلا نع مهالجاف رتنلا ىلع لمحو ه 7١ ةئس رصم نم ضهنو
 اًروصنم اًدي''وم رصم يلا ناطاسلا داعو نيب راه اولوو ةلئاه ةرسك

 ' امسق تبرخا رصمو ماشلاب ةميظع ةلزلز تثدح ( 7٠١١ )ةنسلا هذه يفو
 اًريثك تلح تقر غاف ضرالا حيامسصلا راب آلا نه هايملا ثجرحاو دالبلا نم ًابظع

 يف دحلا اوزواهتو رومالاب ريكتشاجلا سربيي و ةنظاسلا بنان رالس ديتساو

 تبئسف طقق مسالا الا امبعم ناطلسال قس لو يبنلاو رمالاو لاوهالاب 00

 هنا !رهظم م١ ةنس رصع نم جرش لواطتلا اذه رصانلا كالملا ناطلسلا س

 ءارمالا رعا 2 ل ماا نم ٌةدع رصم نم همم ع علا ديري



 «<ة6هءو مالسالا لود خيرا

 زاجحلا ىلا رفساا لعج هنا مه تشكو رصم ىلا اودوعي نا هعم اوريضخ نيرثلا

 كركلاب ماقملل ةليسو

 ريساجلا سرس - 4

 م1505 8*1 ةنس نم وأ ه3 ب 7/١8 ةئس نه

 اوروتشا كركااب ناظلسلا ةماقاب اهب نه اوملعاو رمعم ىلا ءارمالا لصو امو

 ةباين ىلع رالس رسم ناو ريكنشاجلا سربببأ ةنظلسلا نوكت نا اوةفتاو مهنيي ايف

 لبجلا ةملق ىلا ةنطلسلا رامشب سربي بكرو كاذ ىلع اوفلحو ناك ام ةنطلسلا

 ىلا لسراو نيددلا نكر رغظملا كلملاب بقلتو كلأا ري رس ىلع ساجو ةرهاقلاب

 كركلاب ىصانلا كالل !ًديلقث بتكو مرخ! نع هل اوفلخل ماشلاب ةنطاسلا باون

 هيلا اهلسراو عاطقالا نم هل هنيع اب اروشنمو

 اوررظا ناو ريكتشاجلا سرييبا ةعاطلا نيصلخم كبااملا ءارعا لك نكي ملو
 ناطلسلا ةعاظ ىلا نطابلا يف سانلا نوليمتسي اوأدتبا ءالثيهف هنم ًاقوخ هتعاط

 مهتوق اوت اهف مهبازحا ترثك ىتح سربيب ةعاط مدنع نودببقي و رصاناا كلملا

 داعاف هئيفعو هتعاط نم هيلع سائلا اع رصانلا كاملا ناطلسلا اوماعاو كركلا اوراس

 اهلف هتعاط ىلع نوقاب مهنا هل نزنيبم قشمد ركسع ءاعدتسا مث كركلاب هتبطخ

 كلان ا 0 اهيلع ىلوتساو قشمد ىلا راس مهقدص رصانلا كاملا ققحت |

 |خءسربيب جارخاو رسعم ىلا اهبريسلل رك اسملا زيجتب أدتبا مث ريكتشاجلا سربي
 ريكنش اللا سرب غلب و ريعم |دصاق قشمد ن م مهم راس ه هركاسع تلماكت اماذ

 كاملا لصو الو . ةيخلاضلا ىلا اوراسو ًاهفضم اًركسع 3 لاتقل دمتساف كلذ
 كلذ سرب ىأر انف ٠ ةلواف ايوا رضف ركسع ةتعاط ىلا ىلا مدق ةزغ ىلا رصانلا

 امأ هيطعي نا ناطاسلا نه باطي و نامالا بلطي لسراو و ةنالس !| نم هسضن ماخ

 دس نويبص هيمي نا بغرو بلظ اه ىل ١! نالملسلا هباجاق نويبص وا ةامحوا كركيا



 ااا 02727272722292222122020999929292920202020303030300ءْخمه ١ 00م2 ااا

 ماشلاو رس كيلاملا ةلود « مكه

 | ءاليتسالا يف امماط ايلعلا رصم ىلا بريف كاملا يف عمطو هسفن دواعف سربي اما

 كلذ ناكو لبجلا ةملق يف لقتعأف هيلع ضيقو هيقعت نم رصانلا هيلا لسراف اهيلع

 0 رّشع دحأ سرب ثأل١ ةدم تناكو ٠ هال 08 ةنس

 ا ا لع در نبل

 ( :اث) هورمق رم ريماثلا كيلا - هةعء

 م1541 - 15:5 ةنس نم وأ هالكإ تالااو ةنس نم

 ناكو ةثااثلا ةرإا كامللاري رس ىلع ساجو ةرهاقلا لخدو رصانلا كالملا مدقأو

 همايأ يف ثدي و ٠ هسفنب ةكلملا روءا ريدي فك قبس اهف هاقل امم لت دق

 ةعارزلا طيشنت ىلا هماتها لج فرصف ةيلخاد الو ةيجراخ ال نتف وا بورح

 عيب تح ليصاحلا ترثكو سانلا تنتغاو هتدم يف ةراوتلا تجارف ةعانصلاو

 ىلا كلذ ىلع لاحلا رساو مهارد ةثالثب ريعشلا بدراو هارد ةسمخب حمقلا بدرا

 تارمثالل ةنطاساا ةصخم ىلع ساح نأ دعب هال41 ةئس ةحملا يذ يف يفوت نأ

 نيتنثا كلملا هل انصو دبتسا نيح نم ةريخالا ةنطلسلا يف رساو مدقت ؟

 ةنس نوثالثو

 نب يل كنس عطس لا

 رمح هب ركب وبا دولصتلا 0

 م1541 1841 ةنس نعواه الك الو ةنس نم

 كاللاب بقلو ركب وبا هنبا هدعب ىلوت نوالق نب دمم رصانلا كلملا يفوت الو

 ركب وبا روصاملا كلملا نكي ملو ٠ ةتكامم ريبدتب هيبا ريز و نوصوق ماقو روصلملا

 برش يف كمهناو هناذل ىلع عزن ةكلمما تخت ىلع سلج ذم هنال ةنطاسلل الها

 ءارمالا ركنف ةقوسلا اطلاخم ا ركنتم ةنيدملا ككس يف يدمي راصو ءاسنلا ةرشعو رعب



 « هال مالسالا لود خيرات

 .٠  . 7«هلاه 3

 لئاوا كلذو هّتيالو نم اموب نيس#شو ةعبسإ هتاود ريدم نوصوق هعلخو هيلع تالذ

 هلأ ةئس
1١ 

 رمت ىب كيك ىبرلا ءزمع فرشرلا - 47

 م8345 - 1؟41 ةنموا هالوك ةئس

 هبفلو لد نب كيك نيدلا ءالع ةاغا ةيلعإ نوصوق ىلو ركب يبا ماخ دعو

 ىلع ثوصوق داديتساب ريخلا ماشلاب ءارمالا غلب انو ٠ هيلع ديئساو فرشالا كلما

 ركب يلا يخا رصانلا كلملا نبا دمحال ةميبلا ىلع اومزتعاو هناكم نم اوصغ ةلودلا

 بنان رمتشط هبتاكف ( اهتراما هالو ناك هابا نال كركلاب ًامتم ناكو ) كجكو

 لسراف 2 ىلا ريخلا غابو 8 كلما ىلع هائحو باح بنات رضخاو صم

 يحلاصلا اغينط ىلا بتكو كركلا راصحل رك اعلا يف يرخفلا اغب ولطق نوصوق

 بئان ريضخاو ص يئان رمتشط ىلع ضرفال هركاسع يف ريسأل قشمد بنان

 جرخ اهلف هيلع هداديتسال نوصوق هبحاص نم ًاشحوتسم انب واطق ناكو ٠ باح

 ماشلا ىلا راسو كركلاب سمانلا كاملا نبا دما ىلا هقعيلب ثعإ سهم نم دزجلاب

 ةوعدب عجا ماشلا ىلع اهب ولطق ىلوتساف ٠ روكذملا دمحا ةميابل سائلا يعدتسإ

 اويهنف نوصوق لدا بعشأا اوجيهو اهيلا هوباحاف رص ءارمالا ىلا ثعءعاو دجا

 ةيردنكسالا ىلا هب اوُئبو نوصوق ىلع اوضبقو ةملقلا اومتقتاو اهوب رخو هتويب

 ةدم تناكو .٠ لهم نإ كيك نيدلا ءالع فرشالا اوماخو ٠ هس ُِق تا

 ربشا ةسخ هكح

 تااذلا هزجلا 4“ مالسالا لود خعرات



 ماشلاو رم كيلامشا ةلود « هم »

 ريك موعس لولا ىبرلا بايرس رصانلا © كأن

 م |8649 - 1845 ةنس نموا هاالؤ#س - /49 ةنس نم

 رمثشط هعموه ؟؟ةنسناضمر يف رضع ىلا كركلا نم نها ناطلسلا مدقو

 ةنطلدلا شرع ىلع ىوتساف يرخفاا اهب ولطقو بلح بئان ريغخاو صمم بئات

 ىلا يرخفلا اغب واطق ثعلب و رضع ةئطاسلا ةبايث رهتشط ىلوو رصانلا كلما بقلو

 ىلا ريخلا غلبو شغديا هياكم اهيلع لوو باح ياو رضخا ىلع ضيفو قشمد

 شغدي ا ىلع ضبقو باح ىلا لدعف قسد ىلا هلوصو لبق يرخشلا أغب وظف ىلا

 هيف ةبيرل ةنطلسلا بئاث رمْتط همم لقتعاو ناطلسلا هلقئعاف رسعم ىلا هب ثعبو
 ةثالم دعب كركلا ىلا لّتراف مهي وه بائراو نآطاسلا نم ءارعالا شحوتساف
 رك ءارمالا هيلا ثعبو ٠ نيلقتعم شغدياو رهتشظ هعم كخأو هثعيب نم رهشا

 4« تنش ثيح 5 دالب ند رنا ىتكلم هدهد لاقو عئتماف هكلم رادىلا عوجرلاب

 هيحال اوعبأب و هوعاخو رص ءارمالا مهتجاف هاته شعدياو رمتشط ىلا دمع مث

 ماا ةنس مر يف ليعع“ا

 ل بس جاو 00ج وس

 نر رب قي ووعا حلاصنا كلما 29 64

 م انو 1ك ؟ ةئدن ن< وا هالوك اب ع+ ع نم

 يرالسلا رقتسفا ىلوو ملاصاا كلما بقلو ةنطلسلا ييمرك ىلع ليعامساساجو
 ىلع ضبقلاو كركلا راصحل ركاسعلا حرس ه 744 ةئسس يفو ٠ رص# ةنطلسلا ةباي
 لاتقل رثكو رصغ اوقملو رك اسعلا ضعب رصاخلا كليا نع عزو ءرصانلا كلملا هيدا

 ه4 ةنس هولتقو رضانلا كاملا حلاصلا كلما ركاسع ثمحتقا ناىلاكركلاب

 ىلع ضيقثو ءارعالا نم ريثكب بائرا هنكل ةئطاسلاب حلاصلا كاملا دبئساو
 حاجا هناك« ىلوو ٠ كانه لتنق ةيردنكسالا ىلا ةب ثعب و يرالسلا رقنسقا هبئاث



 ل بجبل

 «هو» مالسالا لود خيرات

 ثالث كاللاب ماقا نا دمب همثا فتح' حلاصلا كلملا ينوت ه /4 ةنس يفو ٠ كلملا
 *ةولإغ

 5 ريشا 4 الثو نيس

 رم هيب هداسعس ىيرلا مسي د لمأللا - 86

 م1545 1946 ةئس نم وأ ه الكال الإ ةنس نم

 لمحل لماكلا كالملاب بقلو دم نب نايعش نيدلا نيز هوخا هدعب عاوبو

 نم هدرتسا مث دنصب [بئان نوكيل كاملا حاولا لسراو يوالعلا نوغرال رصع ةباينلا

 ناطلسلا فهراو -هبحم يف كالذ.دمب يفوتو قثمد ىلا ًالقثعم هثعب و هقي رط نم

 هيلع رححلا نم مهيف مموتي امت ارارف هتلود لها ىلع داديتسالا يف هدح لماكنا

 قشمدب ةنطلسلا بان يواوحيلا اخبنط هيلع ضقتناو ٠ ماشلاو رصو ءارمالا لسارتف

 لقتعاو ماشلا ىلا ركاسملا لماكلا در رصم دي ري ركاسعلا يف زرب و ه 1/49 ةنس

 بكرف رصنلا يق ىلا اوركرو رصمب ءارمالا راثو ةملقلاب هيوخا اتيسحو يجاح

 ىلا ناطاسلا عجرف هبئان يوالعلا نوغرا لتقف اولتتقاو هبلاوم يف مهيلا ناطاسلا

 مادخلا لاخ اهلتقيل هيوخا سبعم دصقو ًايفتخم رسلا باب نم لخدو ًامزهنم ةماقلا

 اا يجاح اوجرخاف هدعب نم ةملقلا ءارمالا لخدو ٠ باوبالا اوتاغاو امهتود

 يجا> ناكمم هولقتعاو هودجوف لماكلا اودقتفاو ٠ هوعيايف هلقتمم نم ناطلسلا

 - اماياو !ًربشو ةنس هكلم ناكو ةروكذملا ةئسلا يف يناثلا مويلا يف لثقو هيخا

 رمح ريب ىماه ىيرلا ىبذ رفظلا - ه8

 م 18407 - 145 ةئس نم وأ ه الم -الؤال ةنس نم

 سداش وهو رفظملا كلا بقاو رصانلا دع نب ىجاح نيدلا نب ز رقتساو

 يسرك ىلع هسواج لاحو ءهدعب نم كلملا اولوت نيذلا نوالق نب دمحم ءانبا ةوخألا



 ماشلاو رصمب كيلاملا ةلود < . 2

 يدمحالا رمتتط ىلوو يزاجملاو هاش نوغرأ ىلا رصمب هل ةباينلا دبع ةنطاسلا

 ةيطأ نم اًدادئسا لقا رفظأا نكي و .٠ معصم ةيايذأا يحالصلاو بلي ةبايثلا

 ىلع ضو ص هولا 00 ةنطاساا يمرك ىلع هسولح ىلع ضع : هنال لماكلا

 فمهراو هم ةياينلل دنص ىلا هيلث هاش نوغرا لسراو اهلتقو يرصانلاو يزاونحلا

 قشد بنا يرايحبلا ضقناو ماشلاو رصع ءارمالا شحو:تاف داديسالا يف

 ىلع بوثولت اهب ءارعالا دعاوتف رصم ىلا ريخلا غلي و فالخلا يف ماشلا باو هعبتو
 مهنم همهتا نم لك ىلع ضبقو رصقلا ىلا 0 نم ماع دتساف هيلا ريما ايو رئظملا
 ىلا موضح ثعبو موضمإ لتقف ميج اولقتعاو اوك «رداف ميا برهو فالخلاب

 ىلا ريخلا لصوو اريمأ رشع ةيج مهناكم دهلأ ند ىلوو قيرطلا قف أوادةف ماشلا

 رفظملا كلما ناكو 3 ءارمالا نم ةعام ىلع ضيفو ةلأ اذا يوايحيلا ذالق قشمد

 رفظملا ةعاط ىلع سانكلا ليك رايخالا علطتس قش٠د ىل | هتصاخ نجا لسرأ لق

 قئوتساو 4: هامل كاكسشو ردم ىأ أل هسار , اوتو هول: 2 يوأب يلا لتقب مار غاو

 رغظملا بكرف رصنلا ةيقىل ءارمالا جررخو م ةروثا تود ُُ رئظلا كلما

 الو هما نم همودخ هارب م تورث هةعم نيذلا ءارمالا صضءبو مهلا هيلا 0 يف

 ىلع هولتتق هل نينلاخلا ءارمالا ىلا هعم ناك نم هملسا مهيلا فحزلا يف طروت
 كلم نا دعي مالكم ةء نراضدر «١ يف كانه نفدو ةعلقلا جراخ هنأ َ را

 ريشا ةثالثو ةئش

 0 ا اا

 ما0مز ب ااا ةنس نحواه الوع سالو ةنس نع

 نسح ةعزايم يلع اوعجا مث هنوأوب نم يف ءارمالا رواشن رفظملا لتقم دعب و

 كللا ةوبقأو هوعب ايف مهل لعل اوكلم نيذلا ةوخالا عباش وهو رصانلا دوغ نبا

 ةداع ىلع داديكسالاب رصانلا عرش مث ٠ هتلود راي ىممساقلا سوراقيب ماقو رعاتلا



 « 3١ » مالسالا لود خيرات

 لع ضب اريخاو ملم ني ريثك يفأو لاثو مريع لءمتساو ءارما لزمف هتوخا

 ءارمالا دا هناكم لومتساو ةيردزكسالاب هلقلعاو هالود رعأب مئاقلا سورا

 اهي ىلا هوباحأق ةروثا يف 3 رمالا لخادو رصانلا ن يه زاط شحوتسا مث .٠ زاطوعدملا

 كلذ ناكو هلقئعاو رص الا يلعز ذاط ضرقو ملام ريغ ن 2 ةداعأا اولخدو ا وبكر أ ١

 ريشا ةرشع وذو نيئس ثالث رصانلا كام ةدم تناكو م ااعوأ» ةئس

 را ميعيرلا مس ططص عااصلا 54

 ماعمو 18 ةنس نموا ه الهو -الوع ةنس ن*

 حلالا كلما هبقلو دهم نب نيدلا حالص هيخال زاط عياب رصانلا لقتعا انو

 نيبو هئيب عقو ىّتح الي وط ثا و ٠ رصانلا دمحم 'انبا ةوخالا نماث وهو

 داسف رثك همايا يفو ٠ ةئيكسلا ىلا اودلخاف مهب رفظف هيلع اويكرف نتف ءارمالا

 أضر همايا يفو ٠لتقلاب مداباو مر. كف وذيش ريمالا مه درجش ديعصلا يف ناب رعلا

 ةرشعلا نود مه.ئامع نوكت ناو نيواودلاب اورشابي نا ىراصتلاو دوهيلا تءنم

 5 مواسن ناخدي الو هتقر يف بيلصب الا ماما مهنم دحا لخدي الو عرذا

 كلذ ءارج نم مهانف هاربا ءاقر ز ىراصتلا رزا نوكت ناو نيملسملا ءاسن

 هيخا علخ يف ءارعالا ضعب ىقاعملا نسح رصاتلا كل املا لخاد مث ٠ ةميظح ةدش

 هوماكث حلاصلا كاللا ىلع اولخدو كلذ ىلع ءارعالا هقفاوف وه هتداعاو حاصلا

 هاله ةئس لاوش ؟؟ مول

 0_0 رجب يول

 ( يئام) 0 ميسم رصانلا 048

 ماا 64 ةنس نهوأ ه الثا الوم ةئس نع

 ني ديثك ىلوو لزمف ةيناث ةكلمملا يسرك ىلع نس> رصانلا كلما ساج مث



 1 وجو ا فالق يا تم 7 ك0 تت 771/6 أل يل ا تا ج0 ل دمي وو هع صنم م سس جر صك و

 ل 0 سو و و مج د دابا مسح وغلا اناا طوب 0371300 جامبو هت سسدساو وجل شنب رج 7 علنا جوج طال جبال تنوره حم نا سس وعسل ا همر ها دج ا تب تن7010 107100 ل طل ل 2 حمص حج سس وسم حدس مسن

 ماشلاو رصمب كيلاملا ةلود «5ة؟»

 يف هقيدر شعرس ناكو يِ مئلاو رمالاب فرصتو ”ةلودلاب وكش دتساو ءارمالا ن

 ناطلسلا سلج؟ ودي لعم هم ةنس يلاوملا ضعب موي بنو نا ىلا ا

 رمأو .٠ كذا ىلا لم هيعارذو: ةسارو هيعو اهب بناضا ثالث فيننلاب :ريظو
 ريمألاب يمس نم لوا وهو ومش ثام م هبرمض يذلا كولا لتقب ناطلسلا

 هنم شحوتما نأ ىلا ةكلمملا ماهم ريبدتب هدر شمع م لقتساو ٠ رص ريبكلا

 ةيردنكسالاب موسيحو ه 9 ةئنس ءارءالا نه ةعامج ىلعو هيلع ضبقف ناطاشلا

 اذه اكو © فلا نيما اني هكوام ناطلشلا لممو + ةكلع ناطلسلا د رتساو
 لئاسم يف ميضوافيو ًالذتبم هراد يف موعمجيو ةاضقلاو ءافعلا سأي ناظاساا
 مهيلا نسحيو ميلصيو للعلا

 هيلع يكرف مدم هلم جر و همي مزاف ن ناطاسلا نم اغبلب شحوتسا م

 ناطلسلل نكاو ةدايخل نع 0 ملع دق اميلي ناكو هلابنعال ليل ناطاسلا
 مثو ريك مي ها نم هعم نمو اغلي جا رخ مي ىلا هيلع ناطلسلا سك اف همم نمو

 نال آل خم 0 0 هكياام سبلاو ا ىلا ةعم نمو نراطلسلا برهو

 سبلف ةعزطا ها نقيتف اهنيبو مهنيب ام اغبلي زجحو عيب رلا يف تناك مهويخ

 نيدصاق |_فهدرفعلبللا رخآيف ةعلقلا نم الرثو رادي ودلا رمدياو وه برعلا سبل
 كلملاب دبعلا رخآآ ناكذ اغبلي : ىلا امحورضحاف كيلاملا ضعب اهيقاف ماشلا
 ةيناثلا رصانلا ناطاسلا ءاتبا كالء ىهتنا هب و ه 0+7 ةئس كلذو رصانلا

 ىهاع ميعع ريك دو صتمللا 7 "5و ٠

 مام ب 1851 ةنس نم وأ ه ل56 الك ةنس نم

 ريك ذملا ةئطلسلا يئان اغبأي بصن دهم نب نسح رصانلا كلملا ةاؤو دمبو

 هتلود ريبدتو هتلافكب ماقو روصنملا هيقاو نوالق نإ ل نب ىجاح رفظملا نإ لع

 ناكو ةلودلا ديئسا هلاو اغيلي هلمؤ أم ماشلاب لصتا او .٠ مارب الاو ضقالاب دياسأف



 <« ود مالسالا لود خيرات

 هباصأ ضعب هيلع هقذاوو ضاقننالا ىلع لوعو كالذل صعتما قشمدب امئاث رمدتسا

 : قشمد ةملق ىلع ىلودساف

 ىلا الصوو روصتملا ناطلسلا هعمو رصم نم ركاسملا يف راسف كذب اغبلي معو

 ةملقلا نماولزن ىتح ماشلاب ةاضقلا مهنيب تددرتو ةءلقلاب نوفلاخلا مصئعاف قشمد

 اوسيخل ةي ردنكسالا ىلا مهب ثعب اولزن املف ٠ اغبلي مط فلح نا دعب نامالا ىلع

 داع مث بلجب الان يدمحالا افي ولطقو قشيدب ابئان ينادراملا ريمالا ىلوو ٠ اهب

 رم ىلا اذيليو ناطلسلا

 نايعش فصلا قف مالدي ةنم هءاق روصنملا كلما ْى ةياركسأ اعيليا ادبو

 مايا ةتسو رهشا ةثالثو نيتتس هكلم ةدم تناكو ةماقلاب هسيحو ةئسلا نع

 ا

 ىف ىب هنايعُس فرشرلا <65

 م1817 ب !؟5 ةنس نم وأ © الالؤ اس ال54 ةنس نم

 ناكو نسح رصانلا نبا نايعش ىجاح نب دع روصنملا ناكم اغيلي بصأو

 دصق هال59/ ةنس يفو ..هتلافك ىلوتو فرشالا كاملا بقلو نينس رشع هرمع

 ةدعلاب ةنوحشم اكرم نيميس ماب لاقي ميظع لوطسايف ةيردنكسالا صربق كلم

 اهراوساو لئلح ةليلق ا ادو ةئدملا ىلا اوهحزو ربلا ىلا ةهراسع لاو ددعملاو

 اودحتقاو هوقرحأف بالا ىلا جنرعلا لصوو ٠ باع اهئانو ةامرلا نم ةيلاخ 3

 ةيحاضلا لها بارعالا ممم رعشو مهاومأ نم هيلع اوردتقا مو ممدلوو مهايع ند

 لاملا نم مهنفس او المو !هوينف ةنيدملا يف جنرفلا لغوتو مهنم ريثكلا اوفطختف

 مريغو برغلا نع خيرمصلا مهيلا رثكو ا ريثك اورسسأو اويسو مئاضبلاو عاتملاو

 يرحعلا اغلي ةلودلا رب دع ريخلا لصت و . دغلأ ند اوعلقاو مهليطاسا ىلا اكانكتاف

 يف ريختا مهةايف#ي ردنكسالا بتات ماوع نبا مهعمو هركاسعو هئاطاسب هنقول ج رش

 حس بج ص سم سموا ةهاحسساا



 اس سس بسس:

 ماشلاو رصمم كيلاملا ةلو «55>»

 اغلب دهاشو ٠ ةيرداكسالا ىلا ريسملا نع كلذ مشي : ودملا عملا مهةيرظ

 ىلع اماحو ل هحننوح تالتءا دقو داسقلا راثاو بارخلا ةرسد نع اهب عقو م

 تبراق ْنأ دعب و صرإ# وزغ ىلع مزاعاو بكرع ةئام ءاثناب رماف صريق لها

 هضرغ ماا ىلع ردقي ل نآلا ةبطسماب فورعملا لملاب توريب يف مالا ىلع ةراعلا
 ءيميس اك قئاوعلا نم مقو امل دابجلا نم

 لمهاو ءارمالا ىلع هتاطو تاءثو لاط دق ناطلسلا ىلع اغيأي دادبتسا ناك

 فونالا عد ىتح 0 بيدأتلا يف هدح فهراو هكيلاع ًاصوصخو ةلودلا

 ضع يف عقوا دق اغبلي ناكو ٠ مدنا هصاوخ ريك ناكو ناذالا مالطصاو

 يف ءارمالا رئاس لخلادو هل ش>وتساف رعدنسا يحاب ةبوتعلا هذه لثم مايالا

 ا 00 اغباي م رمسف ه 1/8 ةنس كلذ يف ناطاسلا اوغشاكو ٠ اذملي ىلع ةروثلا

 نه عجو ةرهاقلا ىلا دامف هيلا ريخلا انف هتكن يق نورواشني ءارمالا داو

 0 كللملا هسبقلو كوناو . لأ بصنو فرشالا ما ماخث بادحلاو ءارمالا نس ع

 دوعلا داراو ةكللم راد نم 3 فرشالا كاملا ناطاساا ناكو برودأل دعيساو

 ةراحملا مهيلع نواسريو ماهسلاب ك4ةعف ند*و هنوقشرت هيادصاو أغيأب هاقثل و اهيل

 باحصا ضقتناف ةنوألا اوجاهو ناطلسا 5 رك اسللا تءعتحاف قينايلا نم

 ناطلسلا هر ضتسافدتي ىلا ًامزهن«ىلوف عالق ين دو نم شحوا هوكرتو هنع اغبلي
 ريدك ماقو .٠ هسأر عطقف عرضتال لبكم وهو مهضعل نإ ضم ُ ةعلقلاب 4ةسيحو

 اودباو ءارمالا نس اهريغو يدجالا اة ههدرو ىرصاتلا رم داسأ ةلودلا روهأ

 هكيلامم يف ناطلسلا بكرف ٠ ناطاسلا ملخب اودانو ةيعرلاو ناطللاب راترتسالا

 ءارمالا 4 5 |ريسارعدتساب ' يجو نوذقن 0 ءالكو مزهف ةماعلاو دخل 0 صضعلو

 ناطلسلا م بكر 0 ضاقتنالا اوفنأتسا مث 0 هتيكبات اما لعاب قاب ناطلسلا هقلظاف

 هب 0 15 ىلا 0 لءهراو ملم ني ريثك لئقو ممر 7” ءارمالاو

 راو اكياتأ هل فجو باح ْن' اهب ىلكذس ىعدتساو هرمأب ناطيلسلا ديئسأو

 حروعسم

 هالو ةنس كلذ ناكو ةباينلا هالوو قشمد ْن ينادرزاملا ايلع ريمألا

21221010000000 



 «51© » مالسالا لود ب رات

 حالسريما يفسويلا يئاجلا ناكو كبانالا اغب يلكتس يفوت ه 704 ةئس يفو

 ناطلسلا هفطالف ضقتناو هتممأ طضو ناطلسلا طقساف اكباثا لمحت ناطاسلا دنع

 رحلايف فرع حا ميماما مزمأو هواك هلق مهنذاو هكيلامم هيلا لسراف .٠ رطيف

 يناجلا ناكم ةيكباتالا هالوف سلبا ا يزعلا مدير ناطاسلا ىعدتساو

 ؛ءالا ةئطا بأأ يم 7 يفسويلا كح . 0 طاسلا ة بأ 9 يف ىلوو ٠ هير عقرو روك ذملا

 نعذاو دادبتسالا تالاح لالا ىلع هتاود يف فرشثاالا د || رقئساو

 ىهتنا اماف م7074 ةنس هيلا جرت جملا ةضي رف ءاضق فرشالا كاملا داراو

 ةلردلا ةمدخ ىلا مدر دق ناك ن.ذلا انياب كيلامم ضعب هيلع ضقتنا ةليا ةمقع ىلا

 هيلإ جم وأ نووعرب مهنأ ناي ةتمأ 3-0 ِق ناطاساا بكرف تالالاب وك

 ْ* تيما رعلا برو ندع ابا و ناطلساا مجرف هلانق ولا اوباف موضع

 "يلع هبا أهم فازتسا اهنع هرفس دنع ناكو ٠ ةرهاقلا ىلا دوملا ١ داق هصاوخ

 هب ءارمالا صضعب لخادو ضائئنالا ةسف يي اطرقل تل تالوسف ير اطلا ياطرق 9 ةلاغكي

 ءارمالا ى مددساو هعابو فرشاللا نب ١ يلع يمال لخ ةعلقلا ىلا ريفغ مي رضفحو

 هل 7 در يردي ا كب 1 لعجو ناطاسلا ةلافك وه ذخأو هوعيايف ه هره مالا نيم ' اهلا

 اهيل هعم نب عوجرلا قف عساف ةرهاقلا ةمقاوب هب رط يف فرعف ناطلسلا اءاو

 ىناخاو مهلع ناطاسلا درفناو اوهانف ساعتلا مهدغو اليل رصنلا ةيق ىلا اوهتناو

 ىلع هتادف كيرا ىلا ةأرعا تءاجو ٠ مولتقو مههلع اويثوف ةروثلا لها مهب فرعو

 يد نعم ك ىلا هوحسو تثن. | كالذ نه هور قساو اهثراج تدب يف ناطلسلا

 ةدم تناكو ٠١ هالال ةئس ةدعقلايذ سماخ يف منح هولتق مث 3 ةئب زإلا ىلع مهد

 ةئس ةرشع عبرا كح

 تلاثلا هرج 4 مالسالا لود خيرات



 ماشلاو رمدمب كيلاملا ةلود ل 55 1

 هنابعس ىب ىلع روصنملا -

 م اا؟41- 1الا/ ةنس نم وأه الرس الالب ةئس نم

 كاملا بقلو نابعش نب يلع هنبال رمالا مث نايعش ف رسشالا لتتم دعبو

 ريغ ياطرق ناكو ٠ يردبلا كبيا هفيدرو يزاطلا ياطرق ةلودلاب ماقو روصنملا

 ةصرفلا روكذملا يردبلا كبيا هفيدر نتناف هتاذل ىلع اةكعنملب ةلودلا روماب -

 ةكامملا ةباين هيلا دبعو هقفاوف كلذ يف ناطاسلا لخادو ةلودلا روماب داديتسالا

 هسننل نامالا كببا نه بلظ هنا هلعف ام ةياغو ضرامي لف كلذب ياظرق إعو

 ضقننا مث ٠ ةلودلاب كيا ديئساو دفص ىلا هريسو ليلق دمب هيلع ضيق مث هنماف

 سائلا يف كيا ىدانف ءارعالا نم نوريثك ضاقتنالا ىلع هقفاوو ماشلاب رمتشط

 جرخ مث اوقولظ هيخاو دمحا هئبا عم مهتمدقم حم رسو اوزهجنف ماشلا ىلا ريسملاب

 مه ةمدقملا يف اوناك نيذلا ءارمألا راثذ ٠ ركاسملاو ءارمالاو ناطاسلا عم ةقاسلاب

 ركاسملاو ناطاسلا هعمو ةملقلا ىلا امجار كيا لئجاف ًامزونم هيلا جرف هيخا
 اوعقواف هيلا عم ركاسملا ميلا حرسف ءارمالا نم ةعامج هلوصو ةعاس هيلا جرخت

 رف هنع اوراوت الو ءارعالا نم مهعم يتب نء مهلا كبيا حرسف هيلع اوضبقو هب

 ىلا هب اودءيف ءارعالا دحا طالب ىلا ءاجو ءافئخالا نم ريظ مث ايفئخم ب راه

 هل اوي مل مهنكل هناكم يرطاسنلا اقبدي ءارعالا ماقاو ٠ اهب سيحل ةبردنكسالا

  اوعضوو ماشلا نم رمّتكط اوعدتساف ةفاتخم مارارأو اب رطضم مهرما يتب و ةعاطلا

 اوضبقفةملقلاىلا هوعدتساو هيلع اوضقتثامث يهنلاو رمالا هيلا راصف هدي ينةلودلا مامز

 ةكربو قوقرب ناريمالا هدعب نم ةلودلاب ماقو ٠ ةي ردنكسالا ىلا هب اوثعبو هيلع

 اهب سبح ةيردنكسالا ىلا هثمبو ةكرب ىلع قوقرب باغنو اهنبب فالخلا عقو مث

 ناطلسلل نكي 1 مارب الاو ضقنلا بحاص راصو ةلودلاب قوقرب دبئساو ٠ لاق مث

 يف يلع روصنملا ناطلسلا يفوت نا ىلا كلذك لاخلا لزي ملو ظف مسالا ىوس ةعم
 : م //. ةئس رفص



 « "الم مالسالا لود خيرات

 هدابعس مريب ىعاع حلاصلا 3 تاكو

 م 1889 - 141 ةنس نم وأ هالو الم ةنس نم

 ءارمالا ةنطاسلا بنا قوقرب ىعدتسا نابعش نب يلع روصنملا كاملا يفوت امو
 ماقق نسلا ريغص ناكو حلاصلا كاملا هوبقلو يجاح ريمالا هيخا ةيلوت ىلع اوقفناو
 هنال هراصنا اوناك نيذلا اغلي باوضا ءارع الإ .٠ نم نيريثك ىلوف هتلافكب قوقرب

 مهريما لقتس نأ مهاوحأ تعسو كاملا ةزإب اورفظو داديتسالا يف اوممطف مهن

 ضعتماف ٠ هتريس ليمجو هتسايس نسحي ةيعرلا قوقرب سناو ٠ اهم ديتسي و ةلودلاب

 قوقرب ىلا رينا امو هب ردغلا يف 6 ناطاسااب نيصنقلل ءارعالا نع ةعامج

 ٠ اهب اولقاعاف ضوق ىلا ميضعب و قشمد ىلا مهضمب برغو مهبلع ضبنف كاذب
 يف كلذإ مهجش ةلقتسم ذل لودلا رعاب همارق يف قوقرب باوضا ءارو الا ضواف#ت مث م

 باب راو ءالعلاو ةاضقلاو دنجلا نم ةماعلاو ةصاخلا رض ه لمي ةنس ناضمر 9

 نم نيرريما قوقرب ثعبو ملاصلاناطاسلا لزعو قوقرب ةعاب ىلع اوعمجاو ىروشلا
 قوقرب ىلا هاريضغحاو هدب نم فيسلا الوانتو هتيب ىلا ناظاسلا الخداف ءارءالا

 مهتعيفي سانلا هاثاو ةكلمملا تخت ىلع ساجو ةفالخلا ةماخو ةنطلسلا راعش سياف

 ةسك ارا كيرااملا ةلود ميفلخو ةيررحبلا كيلاملا ةلود كولم رخا حلاصلا كلما ناكو

 اهركذ ينآلا

 هووقرب رهاظلا كللا - "5

 م8989 - 85 ةنس نموأه م1١ الروك ةلس نم

 كلذك ةلودلا هذه يعدو ةدكا راب ةفورعملا كم لاما ةلود كوام لوا وه

 امطاوم ةليبق مر( يكرم ثاأ ) يمكر لا بعشلا ن م مهاف اهنيطالس اغنم ىلا ه 4 4

 ايريبسب لاكيب ةريحب يجحاون يف



 ماشلاو رصب كيلاملا ةلود «هحصم

 ينير 0 ةنطلسلا بنات ناك مد اغبلي ءاراشا مهم كول وهف وقرب اما

 بادا ضيا علو . خيشلاب اغيل هنقل ىتح ةيمالسالا مولعلا رئاسوهقفلا مو هئلب قايطا

 ىلع هللا ىشق نا ىلا روكذملا اغبلي ةمدخ يف لاز امو ةفاقألاو ةيامرلا نقثاو كالا

 يف اذه قوقرب نجف ٠ اونيسو مهض ١ ىلع ضيقو هكيلام تنشنو ىق اه اغبلي و ازد قرقر ءمعيدق .٠ اوس 2ع تق كلام ثكثتو 2و اع اغلب
 كوم ةمدخ يف الخدف افلط' مث نينس سمح ةكرب هل لاقي رخا ريماو وه كركلا

 هفاضتساو فرشالا كلملاءاعدتسانا ىلا هدنع قوقرب 0 و ٠ ذثموي ماشلا اح
 ةنطاسلابت 0 1 يف راص حج همم قوقرب ل را يلع ريمالا هدلوا

 ىلع سولملا يف مط 9 سس ام ناطلسلا هأ اها قوقرب بصل ىلع ناطاسلا يفوت الو

 ةكلمملا تم ىلع س او يجاح حلاصلا ناطاس !| ملخو دارأ ام اهل هيف ةكلملات

 رهاطظلا كالأا بقلو كلذ رد رم اك هالك ةنس ناضمر 9 مو!

 يف هلقتعاو و اين ىلع صضبق قوقرب ره اا كامات رمألا باندا اكو

 ضاقتنالا قف ءارمالا ضد لغخادو باح ىلا راسف 4ع جرا ُ ََ , ردنكسالا

 ىرمانلا باركسافءارمالا ءالكو لقتعاف ناطاسلا نا كلذ م غابو ٠ ناطلس ١ ىلع

 يرصماتلا ىلا ء| ارءالا ممدجاو . ضاقتنالا بايسا يق عرشو برصطضاو

 ريخلا لصت و مانذأ ةئس كالذيىلا هوباحاف 9 ةعاطلا ماخىلا م اءدوهيلع ١ اويصوصعأو

 يئاطاسلا ناويالا ىلا اودوعف ضاقتنالا ن نومورت ءار مالا .٠ نم ةعاج امو سشبارا رطب

 اهريغو صق لها كذ لدم لعفو ٠ هوسيحو | 6م ةنطاملا بنات ىلعا وضيبقر

 نيضقتتملا ءالءوهلاتفارك اسملاسرسف قوقرب رهاظلا ثاملا ناطاسلا ىلا ربخلا غابو
 ىلع هودفوا !دفو ةاضقلا نم اوراتخا قشمد ىلا ناظاسلا ركاسع تلصو الو

 ركسم ءاقال اوراسو مه دفولا اوكسما و اوميخي 01 باب هياوض ا ىلعو يرمانلا

 ناطللا ركاسعرىلع رثاودلا ترادو اءهنيب لاتقلا مهتلا نامجلا ىكارت الو ناظاسلا
 ف امك اسع كثتناعو اييلع ىلوةساو ىشمد يرصانلا لخدو : ميلش تنذّداو

 مهرس ن“ ناكموهرك اسعلءاسور ماقاو ةعفاذملا قوقرب ناطاساا دعتساو :ابيحاوت

 اوضهنو رم ىلاريسملا ىلع اودمع مث قشمدب امايا هباعصاو يرسدانلا ماقاو قشمدب



 « دكر مالسالا لود خيرات

 ةكرب ىلا اوم دقت مث سيبلب ىلع مهتم دقم ثاطا ىتح مبرابخأ تيفخو موعومجي اهيلا

 ركاسعلانم سانلاو هموي ةيقب ةماقلا ماما فور هكيلامم يف ناطل از رب و ٠ جاحلا

 فنراطاسلا عم نيذلا ءارمالا رثك ١ نمأتساو ٠ يرمانلا ىلا نورطاقثي ةماعلاو
 ىلا سدق هتدقع لالحنلا نياعو هرماب ناطاسلا باتراف ٠ مهنهأف يرصانلا ىلا

 هصخشب يراودي نا يرمءاناا هيلع راشاف ٠ ةنطالملاب هيلا ثءبو حلصلاب يرصانلا

 جرخو هكياام نم يتب نم فرص للبألا هيشغ اهلف ٠ ءوسب دحا هبيصإ نا ةفاخ

 ىجاح ناطاسلا اوعدتساو اهيلع اولوتءاف ةملقلا هباعصاو ييرصانلا رك ابو. ار كنتم

 يسرك ىلع ىلوتساو قوقرب هماخ ىلا وهو هركذ مدقت يذلا ) نابعش فرشالا نبا
 اوعدةءاو روصتا! كألملا هويقلو يراك اك تقلا ىلا هوداعاف ( هناكم ةكلمملا

 مهن امال هبادص'و يرصانلا بكرو اوتاف ةيردنكسالاب نيلقتمملا ءارءالاو يناب وبلا

 قوقرب رهاظلا كلما بلطب اودان مث ٠ ةلودلا ريبدت يف ناب وللا ىرصاتلا كرشاو
 شاطنم ناكو هرمآ يف اوروتشاو ةملقلا ىلا هب !"واجو كلاما ضءب هيلع لد ىت>

 مهأر رق مث هل يرصانلا دبعب ءافولا الا يناب وملاو يرصاناا ىبأو هلتق نوملطي هريغو

 هصاوخ دحا هب يرصاتلا لكوو اهب هولقتعاو اهيلا هواسراف كركلا ىلا هلاسرا ىلع

 ا ءوسإ هارت نمت هةعئمو هلم هاصواو

 سأريرصانلاوروصنملا ناطلسلا كيان ىفاب ولا اوم نورئاثلا ءارمالا اماو

 ايئان اقيشكو قشمد ىلع اأن رالذب اوثمب مث( ةلودلا ربدم يأ ) ىربكلا ةبونلا

 مهن قوقرب ناطلسلا عم اوناك نيذلا ءارهالا نم ةعاح ىلع اوضيقو 7 يباح ىلع

 ةيردنكسالاب مهضعي اوسيغل مريغر قشمد بئان ياطنرطلاو نودوس بئئاتلا

 مهيب اوصختاو مرتك ! اوس قوقرب ناطلسلا كيلامم ١ وعبشتو ١ ماشلاب مهضعب و

 ماشلا ىلا

 ىلع هحناوج واط ةلودلا اس رثم ريدم ىلا يرصاتلا عم لخدذمشاطنم ناكو

 مق ٠ فئاظولا يف امسا هل اوامجي ملو عاطفالا نم هظح اورفوي مل مهنال اهاجرب ردغلا

 نوريثك هقفاو ىت>ينا» واو يرصأنلا ىلع ةروثلا يف كيلاملاو ءارمالا لخادب لي

 017150761010000 ٠10 00ج ودل ابا تاس نا 777ج ف ا ا 51770 0 ل هل 27 هال تتوج قم دج وعدو هع سس تصح



 ماشلاو رض كيلا ةلود « الء »

 . ماشلا ىلا شاطنم صاختلا ىلع اومزعف يناب واو يرصانلا ىلا ريخلا امو ٠ مهمم

 يناب وجا :ىلع ادع مث ٠ ميبلع ريبادتلا كحبأ مهواطي ًامايا هتيي يف ماقاو ضراتذ
 بكرو ٠ هنيه هواتقو يفاب وللا ىلع اوضبقف ةروثا الاجر هنيب يف نك | دق ناكو

 رضح نوف يرصانلا زربو ٠ ةروثلاب هلخاد نم هيلا عمتجاو ةليءرلا ىلا شاطنم

 يرصانلامجحاف كالذ ىلاهوبيجي مو اوفثوف شاطنم باوصا ىلع للاب ءارمألا رماو

 يرصانلا محتقاق شاطنم عو#ج تديازأ دغلا يفو ٠ راهنلا كلذ يف ةلخلا نع

 بصنو ةلودلا ريب دب شاطنم لقتساو ٠ ا راتعمم يعذف هنع هباعصأ ضفناو مزواف

 ناطلسلا لئتقي ناب كركلا بئان ىلا بتك مث ٠ هباعصا نع ءاش نم اهفئاظو يف

 رعشو ٠ لعشي م ءوسب هدي رن نم ةعنع نا رم 6 هاصوادق يرصاتلا ناكو قوقري

 لسراف هنم هسنن ىلع فاخث ةلودلاب هلالقتساب معو هلايتغأ موري شاطنم نا قوقرب

 فنراطاسلا ىلوتساو ممدئاق اولتقو مومزرف كركلا ةيماح لاتقأ همم نيذلا هناماغ

 هيلا عراستف يحاونلاب ريخلا اشفو ٠ اباهاو اهبئان هعيابو كركلا ةملق ىلع قوقرب

 باث شيكاب نبا ىلا زءواف شاطنم ىلا هرابخا تذابو ٠ ةهج لك نم هكيلام

 ضوونلاو هئاقأ نيب قوقرب ناطلسلا ددرتو كركلا ىلا رك اسملا يف ريسي نا ةْرَغ

 نودي زي وأ لجر فلا يف كركلا نم راسف قشعد ىلا ريسملا ىلع مزعو ماشلا ىلا

 يمسي لحمباوقتلاف هعافدإ ركاسعلا قشمد بنان رمتنج حرسف كرتلاو برعلا نم

 ني ريثكلا لتقو قش٠د لها ةعْزه نع تلجا ةميظع ةعقو مهني تناكو بحتش

 ركف هنوعبتي هركاسعو شيك اب نبا ناب سحا مث قشمد يلا ناطالامهعبتاو مهنم

 لحفتساو ٠ مهعمام ناطلسلا رك اسع تبهتو اومزوناف ةلذغ ىلع مهحبصو اليا مهبلا
 ةنيدملا باوبا نويقشءدلا قلغاو ناديملاب لزنو قشمد ىلا عجرو ناطاسلا رما

 ْ قارس اك مالو؟ ةنس مرد ىلا مهر صاحي ماقاف

 فنراطلسلا جرخاو ركسملا يف ىدانف ماشلا ىلا ريسملا ىلع شاطنم مزعو

 ربخ غلب الو ٠ ه 751 ةئس رخآ يف ءاململاو ةاضقلاو ةفيلخاو يجاح روصنملا كالملا

 2003010 ام اال نت ل طا ا كرر تحسس حسم تحس اا هاا نع ورسس مح رست م تاع يوم سس تسع عدس سس وس وسما



 « الإ د مالسالا لود ميرات

 لزنو مهئاقل هرك اسع يف لترا قشمد رصاعم وهو قوقرب ناطاسلا ىلا مجريسم
 راصتنا نع تلجا ةلئاه ةمقو امهنيب تناك ناعما ىءارت الو بحتش نم اميرق

 ه.كح يف مطوخدو ةاضقلاو ةفيلخلاو روصتملا كاملا ىلع هزاوهقساو قوقر ناطاسلا

 رمشينج اهبئاثموااهيلا شاطنم لصو امو ٠ قشمدب هقوحلو هعومجو شاطنم ةعزهو

 هركاسعءيفقوقرب ناطاسلا بكر ف ٠ هرثا ىلع فاو٠ روصنملا كألملا ناو هل رفظلا نا

 روصنملا كلملا لمحو بحتشىلا داع مث مهيف ناو هعمجو شاطنم مزهف بحةش نم

 ىلعو علخلاب هيلع اودهشف ةاضقلاو ةفيللا ريذحاوةئع زهقلاو كاملا نم ءيربتلا ىلع

 ناطاسلا ماقاو ٠ يسرك ىلا دوعلاو هل ةعيبلاو قوقرب ناطملسلا ىلا ضيوفتلاب ةفيلخلا

 هنكل هعايتال بكر شاطنم ىلا ريخلا غابو رسم ىلا ل>رو مايا ةعشأ بحتشإ

 ىتح رعم ىلا ريسملا ناطاساا لصاوو ٠ قّدمد ىلا داعو هئواني نا رسجي

 ةياخلا هرلقو ةرهاقلا يف ةملقلا ةحاس فه الو؟ ةنس رفص 4 ءاثالتلا موي حعبصأ

 مهسيح دق شاطنم ناك _ءريذلا ءارمالا نع جرفاو هري رس ىلا داعو كاللا

 ماشلاىلا هرظن فرصو هكل» قثوتساو رصم يف هتاود رما مظنناو ةي ردنكسالاب

 اهيلا مريسو ماشلان دم يف هنع اباون ءارعالا ضءب ىلوف شاطنم داسف نم هيفالثو

 نالداسلا كاسع نيبو هني تاصخ ماشلاب هرها بتتسا دق شاطنم ناكو ركسملاب

 فقرقرب ناطلسلارك اأسءءاليتسا اهتيابخ ند ناك اهحرش لوطي بورحو ناف قوقرب

 دل لاقي برعلا ن يح قلو شاطنم بروف ٠ ةئع شاظنم ءالجاو ماشلا ىلع

 هوم وب راحو مهناكما يئام ردقب 002 اومهفادف مهيب ماقاو مهم جوزتو لضف لآ

 لضف لآءارما دحا قوقرب ناطاسلا ىلع دفو اًريخاو ٠ ةدئاف الب نكلو اًرارع

 هدعوو هيلا ناالسلا نسحأو هيلط تقو شاطنم مملستب هدعوو هيلا نماتساو
2 

 ةلتس نم ف باح بئاذ ىلا ثعبو شاطنم لع صضيقو ريمألا معجرف مائمو

 هولصوأ يح لاجرلاو ناسرفلا ميم لسراو مهأا هلق هئارعأ ضع هيلا ثعبف

 كلام يف هب فاطو هسأر زتحاف ةرهافلا نم اًريما ناطلسلا ثعبو بلح ىلا

 هلها ىلا مقد مث ةرهاقلا باب ىلع قاهف ه 796 ةنس ةرهاقلا ىلا هبءاجو ماشلا

 ردم



 ماشلاو رصمع كيلاملا ةلود «ا/؟ د

 تاروثلاو نثفلا هب تهتناو هوئفدف

 يراتلا كنارو# معا دادغب بحاص سوا نب دعا ٍِر هاالخك ع يفو

 دما مزومات دادخب رصاحو اهيف نْنأو ةيلامثلا داليلا رثكا كاله لق ناك يذلا

 بلط ىلع قوكرب رهاظا كاملاب اًحرصتسم رمعم و باح ىلا مث ةبحرلا ىلا روكذملا

 هيف راسو هكاسع روحت هني رص ناطاسلا باجاف هودذع نب ماقئنالاو هكلم

 ىلع ىلوتسا نا دعب كنار وميت ناكو ءروكذملا سئ وأ نإ زوجا 4ةممو ماشلا ىلا

 بنات ناياج ىلا رهاظلا ناطلسلا يتكو ٠ اهركلف اهرلا ىلا ركب رايد يف هركاسع

 ودعأل دصر كالانه ةماقالل ناكرتلاو برعلا باءيتساو تارغلا ىلأ جورفتاب بلح

 دق كنلروميت ناكو ٠ هريغر كباتالا اتيشك عم قثمد نه ركاسملا هيلا لسرا مث

 اهنع لترات اهتماق هيلع تعئتماو اكلم 5 اًرهشا اهيلع ماق ق نيدرام راصع لغش

 اهي>او ثحشكاو اهيلع هر اسع تراغأو داركلا عال رم مورلا دالب ةيحأت ىلا

 كل روك نع نوكي ام ىريل امعب رثم ةروكذملا ةئسلا نم نايعشىلا ناطاسلا قو

 دام اهكودتب لغشو امدصقف دنحلا دالب 3 نأ كئايح هل اديف روعي اما

 روم ىلا قوقري رءاظلا ناطاسلا

 نأ هم باطإ ةلاسر رهاظلا كلما ىلا كناروميت لسرا مرمنأ ةنس يفو

 ايردزم !باوج رعاظلا كاملا هيلا لسراف ىب نا هددهبو ماثلاو رصب هل بطخي

 ل بهأتو حالسلاو ركاسملا عمجب رعاظلا أدتباو ٠ هلانق ىلعمزملا يدبمو هتاديدلهتب

 ءادب ةافولا هتكردا ىتح تادادعتسالا هذه ني دكي ملهنكل موجها وا عافدلل !ذ

 ةروكذملا ه1١8 ةنس لاوش 15 ةعجْلا موي يف ع رصلا |

 سل سس سوو مسا
 ا يح
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 0 مالسالا لود خيرات
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 8 ©١420 ب | مه ةئس نمواه معه ع معأ ع نم“

 كالا هويقلوجسرف هئبال اوعياب و ءارمالا عمتجا قوقرب رهاظلا كاملا يفوت الو

 هدلاو تومدعب ةميلفع ةنتف نوكتس هنا سانلا نلتف نيئس رشع هرمع ناكو رصانلا

 كإذ قف يدحوالا نبا دشناو انك أس ددحأ كري م

 جردلا يف دلخلا ىلا يقرب هبر ىلا كالاممرك !ناطاسلار هاظلا يم

 جرف ىوس ام امو يبد مهمذك اف هوم دعب دس يناس اولاقو

 اذكه مهتعاطب اولسراو ماشلا لها فاخف امينش الين اماهاب لثمو ةونع ابحتتفاو

 قيضو كنلرومت: اهيلا راسف اهب اومنتماف كبلعب لها اما ٠ صو ةامح لها لمف

 لب مهاذنل ثري و مهاتم ىلا تفتاي و مم وي 3 نامالا اياها باطق ابيلع

 ىلا لصو الو رك اسعلا يف رمعم نع جرش جرف رصانلا كلاب ربخلا لصتاو

 اهمأي اهو أيرادي ةئيدملا يون يول و رارخلا هشيم اهيلا روت غلب قشد

 ّر اسع فاخلا لخدمث مث لاب تاذب ثدسرأ تاشوانم نيكي رفلا نيب تاصحو

 فوغ هصاوخ دوا ناطاسلا ىلع لخدو ٠ 2 ىلا مم 5 رف دامق ناطلساا

 نب لب جر ناطاس ل يف هءالك رش 3 هذي ةضيق يف عقو وه نا روحت شط نم '

 يي رق نيب نأ: ل مدسيف تاب و ةزيزعلا عاق ةيلاب رمو رمعمىلا عوجنلا ادصاق ةملقلا

 رمهم ىلا لحاسلا قي رط يف راسو دحا هب لع الثل ةوالحلا عابجو احبن

 ىسو !مئايدالةةواهكل فرك اسعلاب قشمد طاتحا ناطلساا| برهم رومي لع او

 كالبف لافطالاو ءاسنلا د نه رياغ م >< هيف ناكو يوءالا عماجلا عم اهةرحاو اهءاسأ

 مئاظنلاا مب هدون> بكتراو ةعاقلا 19 دياعملاو سرادملاو د»اسملا برخاو معي

 براحو م1501ةنسابكلف دادغب و نيدرا» ةبج ىلا قش»د نغ روميت راسو ْ

 3 كاانلا ةزملا 6 )0 مالسالا لوو خيرات



 ماشلاو رصمم كيلاملا ةلود « الك »

 روعت لسرا( م 1[ 1؟ ( ةئسلا هذه يفو * 3 ١4 ةئس ينامثعلا ناطلسلا دي باو

 أمهنيب حلصلا عقووةي روس هنمردصامع رذتعاو جرف ناطلسلا ىلا ةسيفن ايادهو السر

 هسقت لع جرف ناطلسا| فاق رص ءارمالا نيب نتف تعقو مام. ةئس يفو

 |رهشاو نيئلس تس كلم نا كعب بهذ نيا لوأ مخ ىو ىنتخاو

 دعست 765 للاعلام

 هفوقرب مهب زي علا ربع روصتلا - 61
 1 ١؟؛١ ةنسوا هم ةئس

 ىلع مهمأر رقف هنولوب نء٠ يف اورواشتو ةفيلخلا دنع ءارمالاو ةاضقلا عمتجاف

 كلما ربظ 3 0 روصنملا كالأا هويقلو هوعبايف قوق نإ َْش زعلا كديع هيخأ ةعبايم

 ةنس لاق مث ةبردنكسالا يف ةسيخو زيزملا ذيع روصنملا هاخا كدماف جرف رصانلا

 موي 4 هنيالو هلم تناكو همعأ

 ( يئاث) فوق ىب يرق رصانلا 4" ا/

 م1115 ةنس نموأ هماو س م.م ةنس نم

 ينبم نب ربعي بنو ةنسلا تاذ يفو ٠ هكلم شرع ىلا جرف رصانلا داعو

 مهتلاوةنيدملا جراخ اهبئان هاقتلاف قش.د ىلع برعلا نه ريثك قلخ يف برعلا ريما
 سانلا تكشو ٠ قشءد ىلع ربعي ىلو:ساو بئانلا مزهناف لاتقلا نيقي رقلا نيب

 ةيرصملا ركاسعاا يف رسعع ن١ جرف رصانلا ناطلسلا هيلا جرحت هءلظو هروج نم

 ساتلا نءاو يودالا ماجا ءانب ددجو ةيماشلا راصمالا نعو قشمد نع هحازاف

 : ريصم ىلا داعو دالبلا روما بترو

 ءارمالا نم اهريغو ماشلا باث زورونو خيش ريمألا قئثا ه ماه ةنس فو

 هركسع هيلع رماخ ةَرْغ ىلا لصو املف ناطاسلا مهلا جرحت ماشلاب نايصعلا ىلع



 « المر مالسالا لود خيرات

 نم برق الف مهبلط يف ناطاسلا ةجاوتق صم ىلا زورونو خيش ريمالأب ااوتحلو

 نا ىلا مهبلط يق ناظاساا داع ميتلا يىوداوو كيأعب ىلع ن“ ةرهاقلا اودصق نع

 برهو ناطاساارسكناف ادي دش الاتق اولتتقاو ( ةرمعانلا برقب ) نوهللا ىلا لصو

 بلطف ناطلسلا ىلع راصملا دتشا مث مايا اهتملقي هورصاحو هومباتف قشمد ىلا

 لق مهدحا هياع ىعداو هونيصتو هيلع اوضيق ةماقلا نم لزن اهلف ٠ هوئماف نامالا

 + انا رعب ف لع امرت مايا ةثاث يقبو هواتقف هضوع هلتقإ اويكل اهلظ هيلا

 راصو يبمابعلا دم نب سايعلا لضفلا يبا هّللاب نيعتسملا ةفيلخلا ىلا ةثطلسلا تفيضأو

 رصاثلا ىلعراث ىذلا يدومحلا ميش ريمالا ناكو ٠ رشا هس هدم اناطلسو ةنيلخ

 رصمب هنع ةباينلا وه يلو ةنطلسلا ةفبلخلا يلو اهلف هصرقل رانلا رجي اهنا مدقت اك جرف

 ةئيلذعا ند رمالا عازاناب روك دملا خش ريمالا عمط 3 «ماشلاب هنع ةباينلا زورونو

 مهقحلت يف مااا رمضالا + طنيب وكالذ يف كيلاملا ءارما لخادف اهب همدق تو.ث فوخ

 اناطاس خيش م ريمالاب اودانو ة 7 احلا ىلع نايصعلاب اورهاجن مم كالا عازاتا نم

 لضفلا ةهدعب ةفالخللا ىلوتو | امم ةنطاسل او ةفالخلا ن 0 هللا نيمتسملا اوعلهت مهيلع

 355 يوملا كلما وهو ةسك ارجلا نم عار ناطلس !| ةنطلس | لوتو 0 0

 جيش ربل كلل - 8
 م1551 1417 ةنس ندوأه ملكك - حلاو ةنس نع

 رهاظلا كالأأ كيم ن“ يرهاظلا يدو.حلا ا كيع نب خيش ريهألا ناك

 جرف رصانلا كاملاةلود يف فلا مدق» راص نا ىلا بتاراا يف همدقو هقتعا قوقرب

 نم ان مث بلح يف كناروميت هرساو اضيا ماشلاب مث سابارطب ةنطاسلا بئان مث
 بئان زورو ىلا فنا مث ٠ ةدم هنحسف رصانلا كلل عمم روها هل تناكو ٠ رسالا

 فراك ىفايعلا ةفيلخا ناماستو رماذلا كاملا لق انو هركذ راما هنايصع 5 ماشلا



 ماشلاو رمصب كيلاحلا ةلود « بكرم

 مم ملا ةنس هناكم نطاستو ةنطلسلا نم ةفيلخلا ماه رصمب ركسملا كباتا خبش

 1 دي 'وملا كالملا مستو مدقت

 ودمار يف دالبلا تدمسف ةسايسلا نسح القاع ديارملا كلما ناطلسلا ناكو

 ةكلمملاب هداديئسا ىأر الل هنال هيلع ماشلا بنان زورون نايصع الا هكلم ردكي

 ىلع يمابعلا ةئيلخلا مدا ناب بلطي يق اهني تناك يتلا دوهعلا هتئاوخو

 ةنس ىلا تارفلا ىلا ةَرَغ نم ةيماشلا دالبلا ىلع هدب يما رهسأو قشمد رباثم

 دوضغمملا ةنيلطاهعموماشلاىلارسعم نم رك اسعلاب دي'ملا كاملا راس اهيف يتلا ه م1١
 لاظو دياوملا هرصال قشمد نصح دق زورون دجوف ةعب رالا ةاضقلاو دواد هلا

 ىلا هلسراو هسأر عظقف دي وللا كاملا ىلا هسنن زورون مسالا رخآ ينو راصحلا

 م م18 ةنس زورون لثقم ناكو ٠ نفد مث مايا ةثلث ةليوز باب ىلع قاعف ةرهاقلا

 . رصم ىلا داع مث ةيءاشلا دالبلا مظنف اماياقشمدب كلذ دعب ديكولا كاملا ماقاو
 مه م54 ةنس ضرما هقرط نا ىلا ماشلاو ريدم ىلع اناطلس ديوملا كاملا رمتساو

 رم برقلاب دي ولا ع اج هراثا نمو ٠ ةنسلا نه مرح 5 نيالا مد ينو

 ةليوز باب

 يشم رعب رمصا دفلطلا -- 9
 1 ١55١ ةنس نم وأ م ل54 ةئس

 ناكو خيش نب دقعا هنبال اوهابو ءارمالا عمتجا خ خيش دب ءكوملا كاللا يفرت /

 ىلا نعذا هنكلو هتيلوت يف ةفياللا ضراعف هرمع نع ةيناثلا زواجي 0 ءيضر القط

 رططريمالا ماقو ٠ رفظملا كاملا هبقلو هل عيابف ذ كيلاملا رارعا ىأر ال كلذ لوبق
 اج يف كالذو هناكم نطملستو. رغظملا كالملا مدا كاملا يف عمط مث 9 ةلودلا ريبدك

 م مل؟4 ةنس نابعش

 ل ا ح0



 حجب دس سس سهما مشتل 2

 «الالد مالسالا لود خيرات

 رطل رفاظلا كللا -

 م1 ةنس وأ ه م54 ةنس

 ماشااورصم رب انم ىلع همتاب بطخو ) رذ لاقيو ) رطط ريمالل ىمالا بئتساو

 يذ 4 دحألا مد يفوت هنال د وهط كالملاب 8 مل هنكلو رهاظلا كلا بقاتو

 ةئسلا نم ةجحلا

 راط غب رت حاصلا 6 51

 م1155 تاكا ةنس نءوا ه م؟و ب مك ةلس نم

 كاللا بقاو دمح هئثبا هدعب ةئطاسلاب عبإاوإ رطط رهالشلا كاملا يفوت الو

 يفوصلا كب يناج هتلود ريدتب ماقق ةنس ةرشع ىدحا ذئنيح هرمع ناكو حلاصلا

 بوو ءارمالا يقاب كلذل شحوتساف ضقنلاو ماربالاو دقعلاو للا بحاص راصف

 كيلالا ضءب هيلع ضبقف هنم بربق كب يناج كباثالا ىلع ياب سرب ريمالا

 ٠ ةيردنكسالا يف نحسلا ىلا هلسراو هديقف ياب سرب ريهالا ىلا هورضحاو

 ربسمالاو يأب سرب نيب ةرفن ثعقو مث هناكم دقعلاو للا ىلوتو هتازنم لزنو

 ةيردنكسالاب نجسلاىلا هلسراو هياع ياب سرب ضبفف باجحلا بجاح يابارط
 دمحم حاصلا كاملا اوملت ءا مالا نم ةعامج هل بصعتو يأب سرب ةكوش تي وقو |

 حلاصلا كاملا ةنطلسٌة دم تناكف اكلم ياأب سرب مسأب اودانو كاملا نم رطط نا

 موي رشع ةعب راو. ريشا ةثالث

00 



 م سس

 ماشلاو رصبت كيلاملا ةلود «الم»

 ىاب ميسر, ف رشرلا كبلا - 7

 م ا488- 1١459 ةنس نم وأه 1 5500

 مم هةنسرخألا ير مم ءامب رالا موب ةئطلساا قس يلع ياب سرب ساجو

 يتلا ملظما لازاف ةسايسلا نسح القاع ياب سرب ناكو ٠ فرشالا كاملا بقلو
 قحتست يتلا هلامعا نمو ٠ هارقثلا ينتغاو همايا يف دالبلا تدءسو ةفاس !هثدحا
 كاذ لادباو هلق ولاا ةداعك هي كن نوب ضرالا ليبقت نم سانلا ةمئم حدملا

 مكس 2222 تت طقف ديلا ليمقتا

 ابكلم لأتقل سربق ىلا ةذي رم فرشالا ناظلسلا لسرا ه ى؟9 ةئس يفو
 نيشدخجلا نيب ديدش لاتق ناكو ةحالملا ىلا 9 ةصوغاملا ىلا الوا اونلبو

 ٠7٠١ وحن ترساو ناطاسلا ركاسع تسهنف سربق كلم ركسع ىلع رئاوالا ترادو

 ثاملأ اورسساو كاللا وخلا لتقو نويسريقلا مزهناو نوسءال نصح اوكلمو ريسا
 مريثك ىرخا اًرود اوةرحاو اهوقرحاو هراد اومن نا دمب رمعم ىلا هب اوتاو ةسفن
 ركاسملا تفل ماةرهاقلا ىلا سربق كال اوفلبأمو ٠ اريثك ايش مئانغلا نم اوذخاو
 نراظاسلا رماو الفب انك ار اًديقم امهتب اللا لخدو نيفص ةعلقلا باب ماما
 مكدي رانيد فلا ٠٠١ هيلا يدكوي نا ناطلسلا مه سزبق كال» قفتا مث ٠ ةئحعسإ

 فلا» ٠ ةنمن لك مفديو سربق ىلا هدوع دعب يناثلا فصنلاو ةرهاقلاب وهو اركصن
 ع هدالب ىلا داءو هم ناطاسلا جرف راود

 دنع اذه فرشالا اهانب ىتلا ةيفرسشالا ةسردملا ةرامع تلك ةنسلا هذه يفو
 ريمم يف ةأطولا ديدش نوءاظ مقو هرم ةنس ىفو 5 رهاقلاب نيقارولا قوس
 دحاو موي يف ثام هنا ليق ىتح نوريثك سائلا نم هب تاق رهشا ةعبرا رقمساو

 رعاش لاقو اضعب مهضعل عذوب راصو كلذ :رم سنأللا 2 صخت فلا ؟ وحن

 كذ يف

 2 م ص م مب بس م سس سس سما



 «الك» مالسالا لود خيرات

 ةدلاولا»و دلاولا كلهاو ىرولا ثاثنوءاطلاصقن دق

 ةدعحاو ةخفن يف 0 هتاكس عمشلاك لزنم 8

 ايلوقلم هل لصحو يأب سرب فرشالا كاللا ناطاسلا ضر عمكأ ةاس يفو

 ةأرما جرت النا مضرو . هرمأ أوّتاف ةزيجلا رب ىلا ةرهاقلا نم بالكلا ىف“ سماف

 نرم ةفرو تذخا ةجاحل اهتيب نم جورخلا تدارا اذا ةأرملا تناكف اهتيب نع
 يتلا رماوالا نم كلذ ريغ ىلا قوسلاب يمت نا حابتل اهسأرب اهتاعجو بسنحلا

 ةروكذملا ةنسلا نمةجحلا ىذ١* ثبسلا موي ينوتو هضرع دتشا مث ٠ اهتحت لئاطال

 مايا ةدسو ةئساا/ كالم نا كعب

 ا اصل ا ا تحت يل

 ىاب ممسرب ىب فسوي زب زعلا - 7

 ما 1588 ب 145م ةنس نم وأ ه لكال - م1 ةئس نم

 موا هرمع ناكو :يزعلا كاملا باو ياب سرب نب فسوي هنبا هدعب ىلوذ

 راصو ةلودلاروماب دبّئساف قءقج كباتالا هتلود ريبدتب ماقف ةنس ةرشع عبرا هتيلوت
 قدتج كباتالا نيب ةئتنلا براقع تثبد ه /9!4 ةنس يفو ٠ دقعلاو لحلا بحاص

 ناكو ٠ رومالا نم هلمسعيام يف كباتالا نوسكامي اوذخاو ةيفرشالا ءارمالا نيبو

 مسالا الا ةنطاسلا نم هل سيلو ءاش فيك هكرحي باواك ق.قج ديب زيزعلا كلملا
 ءارمالا نم ةعاه+ فلا نكلو قءقج كباتالا لتق تارم هارمالا دصقو ٠١ طقف

 فتوريثك مهم٠و زيزعلا كلما يلع اوبثوو هل اوبصعتو هيلع ةب رصانلاو ةيديئوملا
 نكت ملف ةيفرششالا ءارمالا نيب و ءالوه نيب لائقلا بشنناو ةيفيسلا كيلاملا نم
 هكيامت ىلع قوقج وب زادم قماو 3 اوئذنشنو ةيفرشالا ءارمالا مزه يح ةعاس

 زيزءلاكالملا اوماهث اةعب رالا بهاأملا ةاضقو دواد هللا, دضتمملا ةقيلخلا اوعدتساو

 هرك ذ يت ألا قمقج كباتالا اولوو ةنطاسلا نم



 ماشلاو رص كيلاملا ل د

 ,ىمفم رهاظلا كللا - 5
 م1167 - 5١م ةنس نم وأ ه حمال - ماب ةنس نم

 عزو هتنطاس دعبو ٠ رهاظلا كلاب بقلتو ةنطاسلا يمرك ىلع قمةح ساغ

 رخآ وهو يزارمتلا انءقا رصمب ةنطاسلا ةبان ىلوف ءاش فيك تاعاطقالاو بمانملا

 ةيتراا هذه اولطبا اذا رصمب ةنطاسلا ةبايذ ىلوت نم

 نايصعلا ريظاو ةعاطلا نع ماشلا بان يكحلا لاذيا جرخ ه مك ةنس يفو

 بصنو رك اسعلا اهيلا ناطلساا لسراف بلح بنان شءرب يرغت كلذ ىلع هعباثو

 يزارمتلاراف ٠ يكحلالانيا نع اضوع ماشلا» ايئان روكذملا يزارمتا انبقا كبانالا

 ىلا اهاسراو مهسوتور عطقو مرساو مر.دكف نيضقتنملا باونلا براحو ماشلا ىلا

 ةلي وز باي ىلع تقامف ةرهاقلا

 اعددضرم لقثب رهش الو يئالعلا قءقج رهاظلا كلللا يوت ه مدال ةنس يفو

 نائع هدلو ىلا كالملاب دبعو ةعبرالا بهاذملا ةاضقو ةزمح هللا رماب مئاقلا ةفيلخلا

 دباعملاو دجاسملا نما ريثك ر ماظلا كلملا أعنا دقو ٠ ةنطاسلا نم هسفن ملشو

 مهم ماتيالا يسال و ءارقفلا بمحو ميلصيو ءاماملا مر 17 ناكو روسطلاو رطانقلاو

 3 ما ا مل ا

 و باع روصنلا دي "16

 م1115 ةئسوأه ملعال ةنس 1

 ماخذا هيبأ ةايح يف كاملا را رس ىلع سلج قءفح نا ناعع نيدلا رش وه

 مع كياتا ناكو ٠ روصنملا كالملاب بلو مه موال ةئس رع م ةنطاسلا نع هسفن

 يئالعلا لائيا

 برطو رك اسعلا ةقفن نم روصتملا كلما صقتاف لام هنا نلا يف َس ف

 ريناندلا هذهق فني نادار و نيطاريق يفرشاللا نع أهنم راثيد لك صقنب أب هذ ريناند

 مسسمسسس رسم تس سس مسسسيسس يم
 سوس



 كيلاملا نم ةعامج مهيلا فتلاو ةيديكوملاو ةيفرشالا كيلاملا بلأف ركابنملا ىلع

 ةنيلللا اوعدو هنم هرك ىلع هوبكراف يئالعلا لانبا كباتالا تيب اودصقو ةيفيسلا

 روصنملا كلا ماخ بجو اب ةعامج هيف دبش ارضع اوبتكو ةزمح هللا رماب مئاقلا

 يف هورصاحو روصتملا كلملا ىلع اويثوو |ةنظلسلاب يمالعلا لانيا كلباثالا اومياب و

 هنع ءاملا اومطقو ثبسلا موي ىلا نينثالا موي نم مهني برحلا ترمتساو ةملقلا

 ضبفف ةقم ناك نم مزهناو روصنملا كلما سكن ئء هركشست نع تاوقالا أوعئمو

 ةدم تناكف اهب هنو ةبردنكسالا ىلا هلسراو ةديقو روصنملا كلملا ىلع لاثيا

 موي 4 ةهطاس

 اا ا 0

 ىثرمعلا لانيا فرشربا كللا د 1

 ما451- 146+ ةئس نم وأ ه مكه - ملال ةنس نم

 ربهأ ابا ينكو فرشالا كاملا يس ةنطاسلاب هتعيابم دعبف يئالعلا لابيا اما

 لص# لو مدي ىلع ةلودلا تدعسف ةريسلا نسح ًالقاع ناكو ٠ نيدلا فيس بقلو
 لق 6 ٍفسالاو نزملا هيلع رثكف همه ةئس يفوت نا يلا هركذ مهي ام همايا يف

 ثاذخ اهرورس مثو تلك اذا اينالا يع

 تلعف يضم نم يفك اوقب نيذلاب لءفتو
 مايا ةئسو ني ربشو نينس ينامث لانيا فرشالا كلملا كلم ةدم تناكو

 ةنس 2١ هرمس ناكو

 ا ا ذأ آ

 7 لانيا ىب رمسا ربكوملا 31

 ماؤكا ةئسوأ ه م6 ةنس

 كوتش امل ءرمع ناكو ديما كلملا بقلو لاثيا نب دما هنبا هدعب عيوبو

 ثلاثلاهزجلا 0 32 مالسالا لود خيرات



 اوعياب و ةنطاسلا ن م هوما هكلم نم ربا ةمب رال هيبا كيام هب ردغو نامزلا

 مدقشخ ركسملا كباثب

 مرفشم رفاظا - 8

 م 1551 - 1151 ةنس نم وأ ه ملالا» - متو ةنس نع

 هبلج يعور وه لب ةلودلا هذه كولم يتاك لصالا يبمكرج سيل كلملا اذه
 0 راملا معيش ديدوملا كلما هنم هارتشاو يرصاتلاب فرعف .قيبدلا رصات رجاتلا

 خيش ديؤملا نب دمحا رئظملا كلملا ةود يف ايكصاخ قبو ار اًرادامج راصو هقلعاو

 0 كب يناق ريمالا ىلع ناطلسلا رطاخ ريغت انو قش٠دب فلا مدقم راص نا

 كب يناق ريمالا عاطقاب هيلع مناو قشمد نم مدقشخ رضقما هاننو باجحلا

 يفوت الو لانيا فرشالا كلملا ةلود يف حالش ريمأ مدقشخح راص مث مث ١ ه مله ةنس

 ملخ مث مث ٠ ركسملا كلباثا مدقشخ لمعتسا دمحأ دي 'وملا هنبا هدعب ىلوتو كاملا اذه

 مك ةنس ناطمر 1 1 اهب عيويف مدخشخ ىلا ةنظاسلاب اودبعو ديما 5

 رعاظلا كلملا ب

 يلع اًرهاش هتيعرا م آيلح ا وأب ايكح روكذملا مدقشخ رهاافلا كلملا ناكو

 3 ًانصنو تاوئس تس مَ هل صالخالاو هتعاط ىلع اوعمجاو ةيعرلا هتبحاف مهثحار |

 ماشلاو رصمب كيلاملا 2 «م؟»

 هئاخ نكل ةيعزلا حلابصب اًريصنو ةنطاسال ا ناكو ٠ ةنس ؟م كلملا ة ةصئم ىلع

ٍ 
 م 1/5 ةنس لو| عيبر ٠ يف يفوثو ميعنو مالس اهلك ْ

 م /١1501 ةنش وأ ه ملا؟ ةنش



 «< ملل » مالسالا لود خيرات

 هللاب دجنتسالا ةفيلخلا رضحو ( خيش دياوملا كلملا ىلا ةبسأ ) يديدلا يامل
 ينلاب ينكو رهاظلا كلملا يمسو ةنطاسلاب هوميايف ةغب رالا بهاذملا ةاضأو فسوب

 كاملا كلباتل اني رع لامج كلما هضم لع ننلعت الف ٠ نبدا كيسا بئاوويمأ

 نجسلا ىلامباسراو ءارعالا ضءإ ىلع ضبقو دارا نم ىلع بصانملا يقاب عزوو
 ةنتف تلصحو ةيعرلا بولق هنم ترفنف ٠ مادخلا ضعب ةقئن مطقو ةيردنكسالاب
 نم ىلوالا ىداخ 7 ثبسلا موي ءارعالا عامحا ىلا تضفا كليلاملا نيب

 اوقفئاو يايلب رهاظلا كاملا اوماخو ةعبرالا ةاضقلاو ةفيلخلا اورضععاو ه ىلالا» ةنس

 نجلا ىلا هواسراو هوديقو يابلب يلع اومضيق مت اغب رت كبانالا اهب اوميابي نا يلع
 الا ني ربش روكذملا يابلب ىهاظلا كلملا ةنطاس ةدم تناكف ةيردنكسالاب

 ماي ةعبرا

 مااا م #آ

 اب مر هاظا -
 ماككخ- ١4539 ةنس وأ هاا ثا

 رهاطظلا كلملاب بقلو ( لصالا يمور وهو ) ةنطلسلاب اذن رمث ريمالا رقاساف

 ىوتسا امو ٠ نوئفلاو مولملا ضعبب ماملا هلو ةنظاسال !كرفك ناكو ديعس يباب ينكو

 بصانملا عزوو ركاسغلا كباتا يب تياق ريمالا لج ةنطاسلا شرع ىلع

 كيلاملا نيب و هنيب ةشحولا تمقو مث هارمالا نم ءاش نم ىلع تاعاطقالاو

 رهاظلا كلملا علخ ىلع كيلالا تاب مم كب ريخ مهمدقم قفتاف ٠ ةيمدقشملا

 ناطاسلا ىلع اوضبقو بدر ه نينثالا ةليا ناطاسلا رصق ىلع اومجهف هل ةعيبلاو
 عزوب ذخاو هل مترمالا نا كب ريخ ريمالا نظو ٠ مونجتتو هئارما نم ةعامج يلعو

 4 راهنلا هوحمي ليآلا مالك » ةيداني لاحلا ناسلو ةليالا كلت يف بصانملا

 ةعامج مهشو ةنيدملاىلا عرسا ربخلا هغلب امو (يئاغ ياب تاق كبانالا ناكو

 ةليللا كلت اوقفتان مائمو مدعوو كب ريخ ريمالا ىلع ةيلانيالا لاّوساو ةيرهالظلا



 ماشلاو رصمب كلاما ةلود <« ملك »

 . ةوبكرا رجفلا دنعو ٠ ياب تيلق كباتالا ةيلوتو انب رت ناطلسلا عا ىلع اهسفن
 جا رخاف الا: هب قاضو ثراعضا كتاقذ كب ريخ ىأر .املف ةملقلا وحن هب اوراسو

 اًرفغتسم هءادق ضرالا ليقو: هتصنم ىلع هسلجاو نحدسلا نم انبرت ناطلسلا

 الو انا ال > ناطلسلا هباجاف « كيلع ًايغاب تنك اناف ينلثقا» لاقو ةماما قلتساو

 مهتقاظ ردقب هتعاجو ١ تباق كب ريخو ةيمدقشملا مفادو « ءاقب انل يفب كنا

 مديقف هئبصع ضءب و كب ريخ ىلع ياب ثباق ضبقو اوتئشنو اورسكلا مهنكلو

 . امركم ذبق نود طايمد رغث ىلا اغب رت ناطاسلا لسراو ةعلقلاب لحب مهنجتضو

 ةنطلس ةدم تناكو ٠ ةئطلسا اب ياب تبق اوعباب و ة+رالا ةاضقلاو ةفيلخعا اوعدو

 امي هم اغير

 ىاب تباق فرشربا كللا - "الو

 ماكحك -لككمل ةلس نع وأ ه 601 ب ملا ةلس نم

 ليقف هيلا بسنف دوحم همنا رجات رمهم ىلا هيلج يدكرج يان ثزاق لصا
 . يرهاظلا ليقف ضيا هيلا بسنف قمتج رهاظلا كلملا ىلا لصتاو يدومحلا

 اًريبك ارادواد مث كيضاخ مث !رادمج هريصو هقنعا يذلاوه ق.قج رهاظلا كلملاو

 ىلوت انو باونلا ةبون سار هلمج يايلب رهاظلا نطلستو ق.قج رهاظلا يفوت: الو
 اهب هاب و هتنطلس ىلع ركسملا قفا نا ىلا ركاسعلا كباتا هلمج انب رمت رهاظلا

 بقلو. رن ابا ينكو فرشالا كلملا يمسو ه م” ةنس ةمب رالا ةاضقلاو ةنيلطلا

 نيدلا فينم
 تارطضالا ةياغ يف دالملا ثناك ةكلمملا ينرك ىلع فرشالا ساج الو

 داليلا ةيلخاد يف لص و .لدملا مم نمالا داسو دالسإلا ىلا ةئيكسأا ةداعو

 دالبلا ةبجراخ ىلا فرشالا ثفّلاف ٠ نآسفلا نم *يش ةليوطلا هكلم ةدم



 «رف» 0000 مالمالا لون عرات

 سصبرتم يجراخ ودع نم نمأت الف ةيلخادلا نئفلا نمتنمأ ناو هدالب نا ىأرو

 نا دعب يذلا يناملا دي زياب هب ينمن ةعساولا هدالب ىلا ابعضو ابعالتبا ديرب اهل

 ريسو رهمو ماشلا ىلع ءاليتسالا يف عمط مورلا دالب نم هحبتف اه هتلود ثعسنلا

 كلملاب ربخعا لصتا ةندا ىلا يناثعلا ركسعلا لصو املف ٠ همو؟ ةنس هركاسع

 ريثك قاخ اهيف لتق ةمقو ني ركسملا ني ثناكك مدصل اًركسع دنجل فرشالا
 اهولسأو اهورمصاحو اهيلا نوي رصملا مهعبتف ةندا ىلا نويناثملا داعو نيقي رفلا نه

 ني رفاظ نويرصملا دامو ٠ نامالاب اًريخا

 دالبلا ىلع ءاليدسالا يف نوبناثملا عمط «نوي رصملا عجر اذ م8644 ةنس يفو

 يماشلا هوصناق اهيلع نمأ ىرخا ةدي رج لاسراب فرشالا كلملا منهاف ةيبللا

 ةينامعلا ةلودلا نم نكامالا ضعي ىلع ةيلاتلا ةنسلا يف اولوتشاف فولالا يمدقم دحا

 هم.“ ةنس رصم ىلإ اوداعف ةقفثلا لبق نم قلق يرمملا ركسملا يف لصح نكلو

 ىرسالا قاطاو فرشالا كلملاو يناثملا ديزباب نب حلصلا لصح لياق دعبو

 ٠ نيقيرفلا نه
 ناكسلا نم فولا هب تام ةَأطولا ديدش نوعاط ربع سس مقال ةنس يفو

 ملو ماشلا ءابولا مو ٠ صخش فلا نم رثكا موي لك ءابولا اذهب تومي ناك ليفو

 |ةرهاقلاب قوما نم لقا قشمدب قوما ددع نكي

 موي م.تجاف ةضرع دازو ياب ثياق فرشالا نآطلسلا حمه 4٠١1 ةئس يفو

 وهو ةناءاسلا نم هوعلخو ةعبرالا ةاضقلاو ةغيلخلا ةنسلا نم ةدعقلا يذ ١١ تيسلا

 روكذملا ربشلا نم ١7 دحالا موي ناك الوب ةنطلسلاب اًدمم هنبا اوعيابو عزنلا يف

 اماياو ربشا ةعبراو ةئس؟ هتنطلس ةدمو ةنس م5 وحن هرمعو فرشالا كلملا يفوت

 راث آلا نم اريك فلب دقو ٠ ةلودلا هذه نيطالس نم هريفل ةدملا هذه قفنث 5

 ةسردمو اهيف فيرشلا دجبملا ةرامعو ةمركملا ةكمب ةسردم اهنم هركذ يبحت يتلا

 ةيردنكسالابىرخاو طايمدب ىزخاو ةزغب ىرخاو قشمدب ةسردمو سدقملات يب

 نيدلاو ملعلا دهاممن مكالذ ريغ ىلا ةضورلاب يذلا عماجلاو ءارعصلاب يذلا مهاجلاو



 1 ماشلاو رصمب كيلاملا ةلود «لملاد

 ىاب تيا ىب رم رصانلا

 م ا1149ا- ١55 ةنس نم وأ ه 505 و01 ةنس نم

 ناك هنال هاضر نودو هيبا ةايجب ةدعقلا يذ ١5 تبشلا موي ةنطاسااب عيوب

 بقلو تاداعسلا ابا ىنكو ربشاو ةنس 5 هع أره كلع رهعلا نم هل ناكو عزنلا يق

 ىلع تاعاطقالاو فئاظولا عزو ةنطلسلا يمرك ىلع سلج املاحو رصانلا كاللاب

 ةينادسفلا تاووشلا يف سمشلاو ٠ نب ريثك لزعو لوو ءارمالا نم ءاش نم

 ءارمالا م.تجاف . ةديعز ىلع هنءاطو كاف يء ةيئايبصلا باملالا يلع فكمناو

 كلباثا ( رانيد ةثامسخب لصالاب عيتبا هنال ةئامسمخل بقل ) ةئامسمخ هوصناق دنع

 اوعيابو ةيعرش ةروصصب رصانلا كلما اوماهث ةعب رالا ةاضقلاو ةغيلكن!اوريضحاو ركسملا

 هركذ يت آلا ةئاس. هوضناق

 راسا هوصناف فرشولا د

 م1517 ةئسوأ ه5 05 ةئس

 لسراو فرشالا كلملا بقلو ةنظلسااب روكذملا ةئايسمخ هوصناق رقتساو

 كبيلالا نم ةعامج هل بصعتف هلاقتعاو رمصانلا كلملا ىلع ضيفا ءارمالا ضعب

 هوصناق دتساو نيقي رفغلا نيب لاثقلا بشتناو ةءلقلا لوخد نم ءارمالا اوعنمو

 ةفياخلا هعمو ةلسلسلا باب يف رصانلا كيلامم هرصاح لب هودي ملف سانلا ةثاهسمش

 هوصناق حرج لاتقلا رخآ يفو نيموي كلذ ىلع لاخلا رثساو ةعب رآلا ةاضقلاو

 ةلسلسلا باب ىلا رصانلا كيلامم لزنو ٠ هنالغ ضعءب هلمجخل هيلع ىمغاو ةئامشمخ

 هتكلمم يسرك ىلا داعو رصانلا رسمتثاو هيف ام لك اوبهتناو هب ناك نه اومزهو



 < ما > مالسالا لود خيرات

 ( زينا ) ىلب تياق ىب رمت رصانلا -
 ماكخمل ب 4١إل ةنس نم وأ ه 404 - 909 ةنش نم

 موي ينا# يفو مدقت 5 ةئاسمخ هوصناق ةعزه دمب ةكلمملا ىلا رصانلا داعو

 هراصتناب هوأتهو رصانلا رعق ىلا ةعبرالا ةاضقلاو ةفيلخلا هجوت

 بعللاو وبللاو ءاسنلا ةرشفو را برش نم هيلع ناكام ىلا رصانلا داغو

 رودص هيلع رفوا تبع هتريس نسحي فيك ثدح امن مت لو ةنطلسلا رما لمهأو

 هلايتغال صرفلا اومصب رتو ةيناث كيلاملا
 دغرا يف مايا ةثالث كانه ماقاو ةزيجلا رب يلا ناطاسلا راس ه 404 ةئس يفو

 لالا ثاسا نآكو ٠ شيطلاو ةعالخلاو وبلا يف دحلا نع جرخ دقو شيع

 ٠ هل لوقي
 رجفلا ىلاش يمت له كليانج اذا يردت ال كلناف اينألا نم دوزت

 رهدلا نم ائيح شاع ليلعنم مو ةلع ريغ نه##لام حيمص نم مف
 يردي ال وهو هناذك!تجس دقو 8 حبصيو يشي ىتف نم 0و

 هتيرادوا# ضعب و همع ائبا الا هعم نكي لو ماي ايلا كلتا يف ناظاسلا بكرم

 ءاقال اعرسم جرت ةريحبلا ىلا ًابجوتم ياب ناموظ كانه ناكو ةيبلاظلا ىلع رمو

 فقوف رخاف نبا ند ةنفج ياب ناموظ هل مدقف يبأف هدنع لجي نا هلأسو ناطاسلا

 مال ظباض ياب ناموطو نبللا نه لوانتي دخأو هسرف ىلع بكار وهو ناطلسلا

 ماسجلاب ناطاسلا اواجاعو كانه يتلا مايخلا نم اوجرخ اكولمم نيسمخب اذاو هسرف

 ياب ناموط ىلا هلتق بسنو ةلتق زش هولتقف مالكلا لبق



 ماشلاو رصمب كيلاملا ةلود «نل»

 ىف رشرلا هوتمئاق رهاظلا -- 6

 ماه00٠- 48١م ةئم نموا ها و.28 - ه4 ةنس نم

 ةعيابم ىلعاوةقنا شءدعب ةناطلسلا هنولوي نم يف ءارعألا فلثخنا رصاانلا يفوت انو
 ينكو رهاظلا كلملاب بقلثو هوميايف ( رصانلا كاملا لاخ وهو ) يفرشالا هوصناق

 سمي ركسملا ةيكباتا طالب ناجريمالا ىلا دنعا كاملا ةلرثتسا ألو ديعس ابا

 يف يابلبو ماّدلا ةباي يف هورصق ريالاو باح ةباين يف يئاب تالود لمعتماو

 سلبارظ ةباين
 ديعصلاىلا بره رهااشلا كاملا ىلوت اهلف ةنطلسلا يف عمطإ ينأب نآم واع ناكو

 قش ملف هيلع ضبقي الودلباق اذاهئيهم ال هنا هل فلحو هيعدتي ناطلسلا هيلا لعراف

 ذدخاو هيلعةروثلا رهاظلا كلملا قش ٠ نايصعلا رهظاو فاخلا كلذب يان ناموط

 ءارمالا ضعب ىلع ضبقوهكيل ام ىلع حالسلا قرفو اهب راصحلل فمتسي و ةءلقلا نصخي

 ءارمالا نمدعم نمب ةيك#الا ىلا ياب ناموط هجونو .ةهبشلا مهب 4 تمقو نيذل
 اوراسو رهاظاا كاملا ملخ ىلع اوقغتاو كانه انك اس طالب ناج كباتألا ناكو

 وشو ءارمالا ضعب و ةملقلا بنان الا رهاظلا كلا دنع نكي 5 . ةعلقلا نورسماخي

 لغد اهدنبو مايا ةثالث نيش رفلا نيب برحلا ترثضا كلذ عمو لجر فلا

 لخدو .ةعلثل ابهممأ ناك نم تتنثئو رهاظلا كلما مزهناو ةلساسلا باب ياب نامولغ

 فصاوم ًايفتخم يقب و ىنتخاف برتلا وحن هجوتو ةأرما يز سبلو يرحلا راد كالا
 هديقف ( ينأي اك هدمب ىلوت ىذلا ) طالب ناج كلملا هب رثظ كلذ دعب و ربش

 كانه هل دلوو ةنس ١0 ًاسوبحم رتساف جربلا يف هعضوو ةيردنكسالا ىلا هلسراو

 نيمويو رهشا ةيناهو |دحاو ًاماع هتيالو ةدم تناكو ٠ دالوا

 1و سس سس بع اة 13ج 17ج اللاجس 1زلج هوس سس سمع



 «لح» مالسالا لود خيران

 طرمب هداه فريشسربا كالا -

 ماه تلقح ةنس نمواه 8-5905 © ةئس نم

 «رقو ءارمالا عمتجا رد مدقنما يفرشالا هوصناق رهاظلا كلملا عل دعبو

 هو.00 ةنس ةجملا يذ ١؟ موي هوميابق طالب ناج ريمالا ةعيابم ىلع معأر
 كباتا ةدايقب ا ركسع هل لسراف ماشلا بنان هورصق يصمف فرشالا كاملا بقلو
 داعو همم قدا ىصاعلا لئاقي نا نع اضوع اذه نكلو ياب ناموظ ريمالا هركسع
 ةثالث برحلا ران ترّتساو ةماقلا اورمعاهل ماشلا ىلا ةزيهخلا ركاسملا عم ةرهاقلا ىلا
 دونجلاو ءارمالا ذخاَف طالب ناج فرشالا ىلع رودس ةرئادلا نا !ًريخا ريظو مايا
 فرشالا ىلع رمالا قاض اإو ٠ ياب ناهوط ىلا نورضحيو ةماقلا نم نوبحسني
 ةماقلا هتعامجو ياب ناءوط لخدو ٠ ىنتخاو ميرحلا رود ىلا لد طالب ناج

 ةيردنكسالاب نجسلا ىلا هولسرا مث ليفث ديقب هوديقو طالب ناج ىلع اوضبقو

 و ررسع هيناعو رب (غ قا نجس ةودح م أمون ع ةيناع ها ةثس هئئطاس ةدب3 1 حساب ه 4-00 م

 0 سس

 ىاب هلاموط لداعلا كليا - 151/

 م ١ه١١ ةنسوأه 25 ةئس

 كاملا بقاو ه ى.. ةنس ىلوالا ىدامج ١5 ةمجلا موي قشمدب ًالوا هل عيوب
 بطخو اهم نكشو قشد ةملق لغد يومالا مهاجاب ةمجخا ىلص نا كعبو لداعلا

 ناك يذلا هكياتا هورمعق هيمدخ يو رم ىلا قدمد نم رفاس مث . ماشلاب هل

 ةماق ىلا ياب ناموط لداعلا كلملا ماط ىرخالا ىدامج ١4 يفو ٠ ماثلا بنان
 حرفو عيمجلا هليغمأف قشدمدب همام مهيلع تثرقو ةفيلطاو ةاضقلاريضحاو رم

 نكمت الو ٠ كلملا اذه لدمل ءاجرو هتيوط ثيل طالب ناجل مهضغبأ كالذب سانلا

 هيلع اردت نيهدقملا ءارمالاب نوتساو هورصق لاق ربش فصن دعب كلما نم

 را ا ا ا ا يي ولا ل ل ل ا ا ا ل لبللبلب7©

 ثلاثلا هرجلا 0 مالسالا لود خيرات



 ماشلاو رصمب كيلا ةلود «5 02

 امهريغو ريبكلا رادودلا يروغلا فرشالاو حالسلا ريما لبنق ريمالا قفئاو

 ىقاخاو أب راه ةملقلا نم هراهن رخآ يف لزنف ةنساا نم ناضمر ١٠ يف هيلع اوبك رف

 اهدعا يتلا هتب رت يف هونفدو هسأر اوءطقو هولتنف هب اورئظ نا ىلا ركسلا هعبتق

 ةثالث هتنطاس ةدم تناكف ةلبقلا ةهج نم ءارحصلا فارطا يف هتراما مايا هسفنل

 ًافصنو ربشا

 هنو روبل

 ىدوغلا هوصئاق كالا - "1

 ماوا5 ١6١1 ةئس نم وأ ه وع - و05 ةنس نم

 هوصناق ريمالا ةيلوت ىلع هارعالا قذتا ياب ناموط لداعلا كاملا ملخ دعب و

 رصم ءارما هراتخا دقو فرشالا كالملا هوبقلو هوعيابف ريبكلا رادوالا يروثلا

 هنال هولزع هلزع اودارا تقو يا ةلازالا لبس ةكيرملا نيل ناك هنال ةنطاسال

 ال د لاق ةنطلسلا هيلغ# ضرع الو ةوق مهنهواو لاح مهفمضاو لام مبلقا ناك

 لاو منا اوا اناو ينوربخاف يماخ متدرا اذاف ينولئقثال نا طرشب الا ةنطاسلا لبقا

 ريثك ناكو ٠ هتيالوب ركسلا حرفو لبتذ كلذ ىلع هودهاعف « كاملا نع جك

 ةنتثلا يتاي ذخاف ملظلا ريثك عمطلا ديدش ناك هنا الا يأرو ةناظف اذ ءاهدلا

 مهءاريك يففأ يتح ماعطلا يف مسلا مه سديو اذهب اذه ذَخأِيو ءارعالا نيب

 1 ركذلا قحتسي رما همايايف دالبلا ةيلخاد يف ثدحي لو ٠ مهتاهدو

 اياس ناطاسلا نا يروغلا هوصناق فرشالا كلملا غلب م 599 ةنس يفو

 كوللا يديا نم اهعزتنيل ريدمو ةير وس ىلع لمحي نا ىلع مزاع يناثملا لوالا

 ىلا راسف ماشلا ىلا ةيرصملا ركاسعلاب جرخو فرشالا كلما زيهتف ٠ ةسكارجلا

 يف ةضوافنلل يناثملا يلس ناطلسلا نم دفو هلصو كانهو باح ىلا اهنمو قشمد

 (دادعتسالا_ نم هوصناق عنمل بلس ناطلسلا نم ةيب رح ةعدخ.كالذ.ناكو ) حلصلا
 ريمالا يلسأ ناطلسلا ىلا لسراو ينلئعلا ناظلسلا دفو ىلع فرشالا كاملا ملغ



 «وا» مالسالا لود خي رات

 يف هعطوو هياع مياس ناطاسلا نس حاصلا رماب ةضواؤملل راداودلا يابلغم

 اوريسإ نا هك اسع ملس ناطاسلا رما مث: هئارز و ضب 42 مهشف هقاش دصكو ديدحلا

 رابخالا هذه تغلب امو ٠ اهريغو ةيطلم ةعاق اوكلمو باتنع ىلا اولصوف باح و

 ريمالا هيلا داعو 8. رك اسملاو باونلا هيأمأ راسو باخ ن4 جرخ فرذالا كاملا

 ىلخ مث ديدهتلاو بيذمتلا نم ميلس ناطاسلا هب لزثا ام هياع صقو نار يابلغم

 فرشالا برطضاف « قباد جرم ىلا انيقالي نا كناطاا لق » هل لاقو هليبس

 كاذ نك

 ٠ قباد ج رع ىلا فرشالا لحر ه و9 ةنس بجر ١١ ءامبرالا مو؛ يفو

 نيقيرفلانيب ثاصحو ييلس ناطاسلا شويجهيلع تابقا روكذاا رهشلا نم ١9 يفو

 يروغلا هوصل 5 فرشالا كلما لتقو ند رمملا هي م نع تاخنا ةديدش هكر عم

 اوئئشو اوكردا نم اوأثؤ يروغلا ركاشع ند يف ن١ ىلع نبين املا ركسغ بئوو

 ةنس 1١6 يروغلا ةنطاس ةدم تناكو ٠ مركسعم يف ناك اما اونو رذم رذش نوقابلا

 ةكسلا عراش لوا يف ةيروغلا ةسردمو ةي روغلا مما##راث ! نمو ٠ ربشا هو

 ةرهاقلاب ةديدجلا

 الف ةامح ىلا هجوت مث ضراعم نوذ ابكلف باح ماس ناطلسلا لخد مث

 ةئم اوبلطو هناقل ىلا ابلعا جرش قّدمد ىلا مدق 3 اريلع ىلوساف ص# ىلاو

 ابك ةيروسىلعزوتسا اذكو ٠ اهرومأ دبمو ةئيدملا نوصح طبضو مهنمأف نامالا

 رسصم و اهنم راسو هصاوخل نم لامع اهب ماقاو

 ىاب هباموط - 8

 ماو1ال - 1 هز5 ةنس نموأ موع#س با و؟؟ ةنس نع

 رسوم ىلا قباد جم ةعقو يف ءارمالا نم لس نم دوعو يروغلا ةأفو دعو

 يذلا يروخلا يبحا نبا ياب ناءوط ةيلوت ىلع اوقنتاو ةرهاقلا يف ءارمالا عمتجا



 م سم سس ص سوطصم

 ماشلاو رمدمب كيلاملا ةلود . ه؟ د

 هسوا- لاحو ٠ فرشالا كلما هويقاو هوعيابق يروغلا ةبيغ يف كلملا ربدي ناك

 ٠ نييناثعلا نم ماشلا صيلختا ركاسملا زيهجتب دعتسي أدتتا ةنطلسلا يسرك ىلع

 ىلا مدقأ ةيروش حق مث ا هزال هدصق م 7 ر هلي يناثلا نطوط نكاو

 ثتعدص ةقرفو رمحالا لبملا ثحت نم تءاج ةقرف نيتقرف هركسع مسقو رم

 ياب ناموط فرشالا كاللا ثبثو ميلعش اوتتشر مهوءزبف ةينادبرلا يف نيب رسما

 ةعامج ةرهاقلا لخدو ٠ ىنتخاو ىلوف هيلع ضيقلا فاخ نا ىلا ليلق رثنب لتاقي

 يف كالذو اهضعب اويمنو رودلا ضعب اوقرحاو ميفويس نيرهاش نييناثللا نه

 مه 5؟؟ ةئس رخاوا

 اوصغتاو ٠بهنلا نع فكلاب ميلس ناطاسلا رمأ ه و00 ةنس حاتنفا يفو

 مرهم * نينثالا موي يفو ٠ مهقانعا برضب رماف ةسكارجلا نم مهيلع اوضيق نه هيدل

 الف ياب ناموط اما ١ لفاح بكوم يف ةرحاقلا ميلس ناطاسلا لخد ه ه0 ةنس
 ميلس ناطاسلا ةلدث ىلع مر ه ءامب رالا موي بوو !ريثك اًركسع عمج بره

 هلك لبلا تمادو اسوو يحو برحلا تبشنناف بناوجلا ميمج نم اهطاتحاو
 لاطبالا عافد اومفاد نا دمب نوب رصملا مزهماف يلاتلا مويلا يف لاتفلا فنأتساو
 تقولا كالذل اهنوفرعي ال نوي رسعملا ناكو نيينائملا 0 يتلا عقادملاو دورأيلا الواو

 هبابسا أيه ارعا هللا دارا اذاف رادقالا يع نكلو نوي رمصملا مزهنا م

 هب قلو ديمصلا ىلا بره نينناثعلا ةمواقع نع هزوك ياب ناءوطل ربظالو

 هيلا زربو ةرلا رب ىلا مدقتف هعمج يوق ىتح ركسعلاو ءارعالا نم نوريثك كانه

 اهوا يف باغت ةلئاه ىرخأ ةعقوم نيقيرثلا نيب تاصحو ةرهاقلا نم نوينامملا

 ماقالن ًامزرتم يأب ناموط ىلوو اهرخآ يف رئاودلا مهيلع تراد نكلو نوي رممملا
 ناموطا ا(مدق اًقيدص روكذملا نسح ناكو ةطوبلا امم“! ةميض يف يصرع نب نسح
 ناب رعلاب اذاو هيلع لدي الو هاو الل نا هل باح نا كمل ًائيذ هيلع لزنف ياب

 نم ةعامج ل سراف يلع ناطاساا اوملعاو ير 2 ال وهو ةبح لك نم هيلع اوطاتحا

 عيبا ١ موا يفو :ًامايا هدنع | ديقم هماقاذ هيلا هب اوتاو هوللغو هيلعاوضرقف هرالسع



 غل 11 ناس دس سم

 «وعد مالسالا لود حران

 كلذ دم 35 روس تديصاو ةسكارخلا كيلاملا ةلود هب تضرقناو مو رشع ةعل راو

 ةدم كالذك ربهم ترقساو ماخقلا ناثع لا نيطالس ةضيق يف نالا ىلا نيحلا

 مو اهيلغ ىلوتساف ةيولعلا ةيدمحلا ةلودلا سأر اشاب يلع دم ربظ نا ىلا ةلي واط

 هلل كالملاو ٠ اهلظ هللا مادا ةيولعلا ةيدمحلا ةلودلا 2 تدق مويلا ىلا رسم لزت

 ميكحلا زي زعلا وهو شب نم هين 8

 ١

 ىبيبياصلا مابا ميمي -- ٠

 ماكك1 155 ةنس نم وأه 590 - 509 ةئس نع

 كلم سيول كلللا ةعزهب ( 471 ) لصف يف نييبيلصلا نع انمالك يف انيهتنا

 نم نع راسو كيسا ىدف نا ىلا ندب معمل يديا يف اًريشأ هعوقوو اسارف

 لع ركتلا راغا 3 . م !؟64؟ 94 ابروا ىلا هجوت كانو ندو نيطساف ىلا هلاحر

 دنع جنرفلا نايحا نونءأي رثتلا ناكو مهب جنرفلا نع نوماسملا لغتشاف ةيروس

 جنرفلا نكي لو ٠ أعم ىراصتلاو نيهملا برح اومشجتي اليك ةيروسا مهتاوزغ

 لهاو ةونج لها نيب ةديدش ةوادع تناك لب مهن قافو ىلع ةير وسب نوميقملا

 تناكو ٠ طنف مسالاب الا ك١ ميلشروال نكي مو ٠ اكعب نينطوتملا ةيقدنملا

 اهكولم نيب تافالتخالا نمو اه ريربلا ديدهت نع لاح أوسا يف ابروا

 روبنطلا يفو لب ةنيطلا يف دازو ٠ اهكلام ضعب يف ًاّضيا ةيلخادلا تاماسقنالاو
 درط سوغولويلا, ليئاخيم كالا نال ةينئيطنظسقلا يف نيئاللا ةكلمم طوقس ةمغن

 ةنطاسلا يف ماق ةئيسلا لالا هذه ىنف ٠ م١185 ةنس يناثلا نيدوب كاملا اهنم
 ةيكاطنا دالب برخا نا دعي م 1738 ةئش يو سربزب رهاظلا كلما ةيمالسالا

 نوب ١ اولسراو مهلا مون د ند جنرفلا عاتراف نيطسلف ىلا ةرفاوتملا هرك اسعب راس

 نيب يتلا دالبلا لك هركاسع تبمنو ةرصانلا ةسينك قرحاو لسراف نامالا هنم



 ماشلاو رعب كيلاملا ةلود «ذوؤ»

 عاطتسا رهاظلا كالا نا بيرغلا نمو اكع هاجت اواحل اوناو روباط لبجو نييان

 قفتاو كلذ ىلا ةباجالاب هدعوف اكع ىلع هنواميا ىجترفالا روص ريءا يري نا
 ريءأ نا ىلع ٠ ترب اهرمصاحي سرب ناك نينا ع اكع رصاحو ةونج لها عم

 هدعو ريمالا فالخا نه سريبب طاشتساف اكع راصح نع فكو هسنن عجار روص

 ندا ناكس ماقو عرازأاو ىرقلا برخأذ جارفلا نم مثلا فود هنأ رهاحو هل

 مهلا نيماسملا مودق ًامويف موي نورظتني اهراوسا ىلع

 اوي لو عافدلا ديدش اراها مفادق ةيراسيق سربيب دصق م ١510 ةنس يفو

 سربي ركسع تا#ابم ىلع وقل مل اممعان» عم اهنكل ةملقلاب اوعنتاو ةنيدملا اوكرت

 اهيف ريظا موي نيعبرا اهورصاح نا دعب و فوسرا ىلا اهم اوراسو اهوحتتفاف

 يتلا اهس'انك يف اواصف اهيلا نوماسملا لخدو ةونء اهوحتنفا ةقثاف ةعاجش جئرفلا

 سرب داع 3 مهنم نيقابلا اودعيتشاو ا!مناكس نم نب ريثكلا اولتقو م'ءاوج اهولوح

 اعكتناو دقم لزانو نيطساف ! دصاق سريب جارخ م71 ةنس يقو ٠ رمص» ىلا

 ةئس يفو * م1 ة:ستاهراوسا كدو ابكلف افا ىلا عدن م ديدش لاتق دعب

 ردقب اهنع جرفلا مفادو اذزان نادعبو ةكاطنا ىلا هكادع سرب. قاس ماك

 ن* اودجو نم دحا ىلع اوقبي لف ةونع ةنيدملا نوهلساا لخد مهناكما يف ام

 هذهب ةيروس جنرفلا يس١ا الو ٠ محلاوءاو مهضرعو جنرفلا مد اولحتماو اهناكس
 نييلكيلا يراسرفلا سيئرو ىيتاللا روص ةفئاسا سيئر راس ةئيسلا لاحلا
 لج ناكف مهدانال بوعشلاو كولو ايابلا نوخرسصتسي ابروا ىلا نييلائبسالاو
 ميظع شجي م 180/::ةنس ةيلا# ضونف اسنرف كلم عسانلا سيول مهتوعد يأ نه

 ةيقيرفا طوطش لوا دصقو ( نيبياصال ةريخالاو ةمساتلا ةدي رحت يش هذهو )
 ةينمأ اوقلقاو اويعزا دق اوناك منال نبط ملف ىلا هريس٠ لبق نييسنوتلا نم مثتابأ

 تناك ينا١ تامملاو رئاخذلا رثكا اوبامو ةيناصرقلا ميك ارم تاوزغ رئاوتب رحبلا

 ةنجاطرق ةنيدم روك ذا عسانا سول ريما ٠ نوطساف ىلا افادسا اب روا نع لسرت
 هةشيح نم بناج 0 كلذ ءانثا قف يفوت هنكلو ابحاتفاو اهشويح مردو اهيلع قيضو

 ديج . اا



 <« 5م مالسالا لود خيرات

 بيايف كاملا هئبا رعتنا سول ةافو دعبيو .٠ مهتباصا ةئابو صضارما نم

 ةفرشمو هل ةلذم جنرفلا ع ةدهامم ىلع هوءغراو سنو ناطاس ىلع هركاسعو

 .٠ مه كيامملا ءاثبو مهيد رومأ ةرّشأيم ىراصتلا ةحابا اهداوم ةلءح يفو جنارفلل

 اسنرف كلم مسأتلا سا وأب قا دقارتاكنا كالم كااثاا سكي رنا نإ دراودا ناكو

 لجار فلاو سراف ةباثلت و هععو ع ىلا راس هتافو كعبو سوت ىلا

 و مركسع راص ئىح جنرغلا ن ف ةعامجو ل اًتديسالاو لكي هلا ناس رم رق مهلا مقناو

 ىراصنلا ندم ني لا مقالا ةداعال يق وف ىل غ] لوا أوفحف ١ لئاقم فالا 4مم

 لسعلاو هكاوتلا لكأ يف مطب ُّط رذاو راض ضم اونامف هوءظق دق نو ممل ناكو

 أمسي كل سراي ريعدت اوركذت 8 اهوكلف 8 ةرصانلا ب !ورجوت 3 موصمب تادف

 ءاشي ا راصتنالا اذه كعبو ٠ مو اويهنو نيملسملا نم اهيف اودحو ند اولد

 امأو لاتقلا يف تابثال ةيفاك ةوقآ را 0 هنال اما لاتقلا فنأتس نا دراودا ريمالا

 رهاظلا كاملا عم ةنده دقمف هيف نوبغري ال ةيروسب نيميثملا جنرفالا ىأر هنال

 عيقوالا دعو تاعاس رشعو مأيا ةرشعو ريشا ةرشعو نويئس رع هدم ىلا سراب

 ةعساتلا يمه يتلا ةلإلا هذه توتنا اذكهو م 1١/1 ةئس ارثلكلا ىلا داع اهيلع

 نييييلصلا تاحوتف اًريخا ترصخلاو .٠ 3 روس ىلع جنرفلا تال نم ةريخالاو

 اوثملي 0 مهنكلو اهريغو توريبو روصو اكعو سابارط لثم نيطساف لدحاوس يف

 يلوتسا ديدش لاتقدمب و سلبارطلزانو نوالق روصنملا كلملا مهافاو ىتح ةليلق الا

 ةهدصق ماها لبق ةاضقلا مافاو هنكل 2 ىلا ريسملل 0 ثم ١ ؟ ل4 هس اهيلع |

 حالص فر شالا كاملا هنا همن لولو م 15 ةئسوا هم دف ةئس يفوت ثيح

 نيطساف نم جنرفالا جارخا يف هيبا نم ةيغر لقا ن 05 ىو نوالق نب نبدا :

 "7 ٠و سراف فلا ٠ هددع غلب ميظغ شيج يف ةن اا تاد قربفم نا جرش :

 0 اًديدش رام اه رصاحو اهزانو ع ادصاق وت هجوتو لجار "لا

 اكع نولسملا محتقا اًريخاو موق قف م لك اهم جنرفلا مفادو قينجنلاب

 اه قبسي مل ةجرد ىلا اهيف مهتياكت تدتشاو جنرفلا يف اونو فيسلاب اهولخدو



 مأش لاو رع كي امنا ةلود «وك»

 اهرودواب اسنانك اوقرحاو عرار كلذ جر جالا ثثح ثسدركت يتح ريظن

 .لروصملاو عالقلا 0 مده اريخا ناطاسلا رماو ٠ ريثك عمج اهيف قرتحاف

 جئرفلا نم ا نم اماض اقثا موكو ا ةصفص اعاق اكع تسءاو سئانكلاو ةجربالاو

 اب رواب قلو اهنم اج نم لقو رذم رذش اوقرفتف اكع نم

 ماشلا لحاسب نيذلا جنرفلا بولق يف بعرلا مقو اكع نوململا حتف الو

 نم ماشلا لحاوس تجرخ اذكهو ناطاسلا بئان املسأو توريبو اديص اولخاف

 تحمما نيملا كلذ نمو ٠ ةنس ا وحن مهيدي يف ترمتسا نا دمي جنرفلا يدب

 بورخلا هذهي مهل لتقو تام نم ددع ناكو نيظساف دالب نه نييبيلصلا رابخا

 ديري ام لعافلا ديعملا يدملا ناحيبسف سفن يلوم و بي رقثلا باب نم

 ( هو) ةينآآلا لوصفلا يف باتكلا اذه يف تقرفت نيبييلصلا رابخا (هيبنت )

 فوقولا ثدرا اذاف (د*: )و ( 01 )و (د؟)و( 7١ )و( هذ )و( ه2)و
 مدقثملا بيئرتلا بسح رخآلا دعب دحاولالوصقلاهذهأر قاف لج نييبيلصلارارخا ىلع

 ا طم

 ةيئرتعلا ةيلعلا ةاورلا -- للا

 ناثع ىلا ةبسن 5 ءالا اذبي اومم كارثالا نم ةليصف نويناتملا ( ديت )
 برق ناهام دالب يف ًاناطاس روك ذملا 3ع ناواس ناو .ه اًشناياس نب لرغطرا نبا

 هاش مزراوخ اهنم جرخاو خاب دالب برخاو يرتنلا ناخزكتج ربظ الو خلب

 ٠ دنع رهالا دحا يف قرخف مورلا دالب ةبج ىلا هتريشع يف نايلس لترا ه 511 ةنس

 نيدلا ءالع دجني ناكو مورزرا تابج يف ماقف لرغطرا هنبا داعو هب ةروبع

 وهو ندمو لامعا ةدع هايا هعاطقاب هأفاكف هب ورح يف ةينوق ناطلس قوجلسلا

 ه9 ةنس لرفطرا ىفوت ُ ؛اهريغو راصح هر ةئيدم مورلا كلم نم هيسفئل دخا



 مالسالا لود خيرات

 لرط را ىب دام هبا هتاطلبلا - "09

 ما184-155 ةئس نم وأ ه ل05 - 541 ةنس نع

 وهو هناكم هدالوا ربكا يقوحلسلا نيدلا ءالع كاملا نبع لرغطرا يفوت الو

 ايسا ىلع ه١٠7٠ ةئس راتنلا راغا املو ٠ ةينائعلا ةيلعلا اناود سسكرم « ناثع >

 هتطاس تحت ناك نم لقئسا ةينوق ناطلس قوجلسلا نيدلا *الع لتقو يرغصلا

 ةكلمم نم أزج ناثع ريمالا بيصن ناكف مهني كلاملا اومساقنو ءارمالا نم

 دعاوق اهل ررقو ةروكذملا دالبلا ماكحا ىلوتف لوضانالا رب دالب ضعبو ةصروب

 ربش ىبا هكلم ةبصق لعجو ناؤع لآ ( ناطلس يا ) ءاثيداب ينو تايظنتو

 رفظو ةيدموكين يف مورلابراحو هتكلمم عيسوتو !هتينبا نيسحتو اهنيصحت يف ذخاو
 ايسا دالبب مورلا ءارمأ عيمج ىلا لسرا هكلم يوقو هرما بتئسا نا دعب و مهب

 مقتاو مهضعب مضاف برحلا وا ةيزاوا مالسالار وما ةثالث نيب مثريخي ىرغصلا

 موعدتساو راتتلاب نائع ناملدا لع نوقايلانأمةشاو جارخلا مفد ضعبلا لبقو هبلا

 هنبا ةدايقب هلسراو مهب راح ادي نبج كاذب نامع ناطلسلا !عالو ٠ مهتدجن

 نيينامثعلا ةكوش تي وقف مهلمت تنشنو راتتلا مزهملا فينع لاتق دعيو ناخروا

 ابعيمج ىرخصلا ايسا ىلع ءاليتسالاب نامثع ناطاسلا ةمه تمسو راصتنالا اذهب

 هسفنل وه قياو اهايا مهعطقاو هدالوا نيب هدالب مسق كلذ يف عرشي نا لبقو

 خيسوت ىلا همه هجو هدالب ةيلخاد ةهج نم هللب نأمطا الو ٠ ربش يكيا ةنيدم

 نصجو هكنأ نصحو هتك نصحو ةرمرع ةيحان هال. ةئس حتنف هتكلم قاطن

 نصحو هوك نصح حتتفا ما/1؟ ةنس يفو ٠ راصح جو نصحو راصح لآ

 ةرصاحمب أدتبا ها/19 ةنس يفو هريغو يراكيب روكت نصحو اولقارظ هجيكي

 دنجلا امعيف نكساو ةئيدملا يفرظ يف نيتملق أتبب رما اهراصح لاطامو ةصروب ةنيدم

 يكبا ةنيدم ىلا وه داعو مهنع ةريما عطقو دلبلا لها ىلع قييضتلإب مثرماو

 0 تاونس رشع ون اهرياخ ةصروب ةئيدم حف ماقال ناخروا هنبا كرات

 ثلاثلا ءزجلا 0 7 مالسالا لود خيرات



 ةيناثعلا ةيلملا ةلودلا ٠ ماو

 ةئيدملا هذه ىلع لماع ىلا مرماوا ةينيطنطسق .كلم ليمرأ ذا لاتق الب اريخا
 لباقم ءوسب اباهال ضرعتي لو هركاسعو ناخروا اهلخدو اهالخاف باحسنالاب

 يفوت ءانثالا هذه فو م ا/؟5 ةئش كلذو ٠ ةيبهلللا مهتلمع نم' الا <. مفد

 كسع ال ناك ىج ع سك (عاوش تاكو سر#نلا هلم. لرغظرا نب نامثع 00 ْ

 يف اهماع زوهتسا يتلا ةسيفنلا فدقلاو لاومالا عيمج نم .هنوم دنع كرتي و ايش ْ

 :اهلمحي .ناكةههس اهتادج نم ركذت ل ةمئماو تاسوبلم ضءإ ىوس هيزاغمو هب ورح
 ةينيطنطسقلإ يف فحتلا راد يف ةدوجوم لزت ملاهنا لاقي ةمئاد |
 000 ا 22مم ْ

 يامشع هيب هداهكروا هداطاسلا - 008

 مالت - 1955 ةنش نموأوه اللا تالالث ةنمس نم

 يرك لقت هتيالو لوا يفو ناخروا هنبا هدعب ىلوت نامثع ناطلسلا يفوت الو

 هعضو ناخروا ناطلساا لامعا مهأ ن نمو ٠ !مقوم نس ةصروب ةنيدم يلا هتنطلس

 برحلا تقو الا ممجتال ثفولا كلذ لبق تناك ذا ةينامثملا شويهلل ماظن
 ىلا دنجلا نم قيرف لك بز نه ناخروا ناطلسلا يبْخ ٠ هدعب فرصتو .

 .اهداجيا يف هيمس لك ناك يتلا ةينائعلا ةدحولا ىرع ماصفناو اهيلا عباتلا ةليبقلا
 دعب ايف راص يذلا 5 هرك همساو تقولا كلذ لوهت دحا هيلع راشاف .

 نع مهلصفو برحلا ىرسا نم نابشثلا ذخاب ( اشاب نيدلا ريخ مساب لوا اريد
 نوفرعإ ال يحي ةيمالسا ةيبرث مهتيب رثو مواصاو مهسن# .مرك ذي ام لك

 مه براقا دوجو مدعأو هلل ليس يف داهجلا الا ةفرحاالو ناطلسلا الا با ملا

 يأرلا اذه ناخروا ناطلسلا بجعاف ٠ ٠ مهمم مهيزحت نم ىشخي ال يلاهالا نيب .

 شيجلا يا « يراجيكي هةيكرتلا مظتتملا شيجلا اذه اءذو لاحلا يف هذيفنتب رمأو ْ

 يراشكنا راصو ةيب رعلا يف فرص مث ديدجلا .

 مورلا براحل هثكلمم قاظن.ميسوت يف هيبا كلم ناخروا ناظلسلا كالسو



 - لؤد 7

 يف مدقتي- لاز“ امو“ ٠ م 164 ةئسس' سقاضو“ م 17٠ ةئض- ةيقي مهتم دشاو

 يلوبيلغ:زاغووتةيليظنطدقلا جيله ل فرشا ىتخ' هتاحوتف
 اهئاكراو لكلا طاطمالا 'ةلاخ يف زب: ةب ؤرلا ةيروطازبفالا تناكو:

 نا ةلش نيب اهيف' تثدخ يتلا ةيلخادلا' توزلا تبنشإ ةعزءزتف

 اخوه . روطاربمالل . نان نراك يذلا قيزوك انك انو ةكو :نمز يف م 14
 دالب“ ىلإ ةيناثعلا ةلودلا لوخد ىلا اعاد كلذ ناكم هتثادح ةدم سوغولويلاب

 فئاوطظ: نم ًاضوفرمو ًاضوغبم هسفن ىأر ال روكذملا بئانلا نأ كالذو .:ابزوا
 هذهبو 'ابةرتوا ميطؤفتت دنع 4 اورصتناو هودماق ناثع' للاب مييلغ ناءتسأ موزلا

 ما 1؟هو ة؛ش يفو ٠ تابجلا كلن يق نادإب و نوصخ لمح ليم اولوتسا ةطلماولا

 يقل يلؤببلذ“ ةني دم حتفو ةءاق قنش زاغوب ناخروا ناطلشلا نبا ناهلُس ريمالا زاتجا

 نزح )م فيلل 3 نشل 'ةنس هبانش ناوغنع ٍٍق يوت مث ةيقيطنظسقلا حاتنم يه

 مومطا هيلع تاوتنا هئزح طرف نمو اب امظع ع ناخروا ناطلسلا هوبإ هْيلَ

 نفذو:“ انهسفتا ةئدتسلا يف يفوت اًريدسب الإ هدنعب ثكمي' 1 ضارعالاو

 ةضروإ ةنندع

 ناموا ميبا لوونا هنامع دار هباطلملا - 5
 م امثمك الل ةئس نم وأ ه /91 ب ل51 ةنس نم

 | !”دهابع لاجرلا نامهشش نم ناكو لوالا ناخ دارم ناطاسلا هنبا ةذمب ىلوتو
 ْ ةلئلس رم ةرقنا ةنيدم لالثحا ةلامعا ةحتاف ثناكو ٠ مالمالا نيد" ةرصل يف
 ْ لافتتا ة ةصرف زاهنا ذارا ن «دلا ءالع ةعماو يلقالا اذه ناطاش نأ كلذو نامرقلا

 نياقتسملا ءارمالا ةيمح ةراثال دارع ناظاسلا هنبا ىل"نآخروا نآلأسلا نم كلما .
 ٍِق ةذخالا 00 0 اوضوقي ن | لالا ا.ثملا لانك ىلع ميم رحتو ىرغبصلا أي أساب

 مب ا اسد ةبقاع ثناكف موف امو دادتمالا



 ةيناؤعلا ةيلعلا ةلودلا »٠٠١«

 ثيضنا كذب و امهنيب داحنالا ىرع نيك هتنبا ةجوزو دارم ناطلسلا عم حلصلا

 اهفافز دنع هتنبال اهبهو نامرق ريما نال ةينامثملا ةكلمملا ىلا ةيهاتوك ةنيدم
 س لو اانرقاز ةلرقا ةنيدم نيهاش هلال كب راكبلا حتنف دف ا,روا يف اما

 ةصاع ترّمساو ةينامثملا ةكلمملا ةمصاع دارم ناطلسلا اباعجو م1651 ةنس قف

 (سياوبومياف ) ةبيليف ةئيدم ضيا حتفو ٠ ةينيطنطسقلا ةنيدم تحف نا يللا اه

 يقرشلا يلمورلا ةبصق
 ناخ ذارم ناطاسأا مسا انيمجلكو رادرو يتئيدم كب سوني رفا دثاقلا حتفو

 ةنس يف دهلل) ةيلملا ةلودلل نورواجلا نويحيسملا كولا كلذل برطضاو

 ناطاسلا ىلع اممج اوبْزحتو راذلبلاو رهلو ايطام دو الفلاو برعلا لها م ٠8

 ناطاسلا ع 0 مدقتلا نع هفيقوتو هتاحوتف ليطمت كاذب نيدصاف ناخ دار

 لاق دعبو هوأ صوق لبس يف ناقي رفلا قتلاو مهلا هشويج قاس ممداحلاب دا ره

 اليدح اركذ مه راخ ارهاب اًراصتنا نوينامثملا رسصتناو جنرفلا مهما ديدش

 ناطلسلا ناك نيينامثعلل ةيلغااو رصنلا ما دمرو ٠ برعصلا دالب ىلع اولوةساو

 ناطلسلا نيظف شتفولب وك كوليم همم يدنج مهني ند ماق ذا ىلتقلا نيب رع دارم

 هاو ةنس نايعش ١٠١ يف هتافو تناكو ٠ هلتق ةيدع

 200 اا

 منا ارم نيالوربا رب زرياب هناطلسلا -

 م1405 - 18م ةنس نهوأه م4١ الو ةنس نم

 دقو ةعاجشلا نم مظع بناج ىلغ ناكو لوالا ديزياب ناظاسلا هئيا ةفلخو

 ناكو ٠ داهجلاو وزغلا يف هيبا تاوظخ عبتف بو رخلا تاقشمو بوطخلا ةاسام دوعت

 ا تابج يف ةلقنّسم تناك يبلا ةريخ_صلا ةيكرتلا كلاما هحاتتفا هيف عرش رما لوا

 تاراصتنالا هذهدمب و ٠ راغلبلاو اينودكمو ىلمورلا تالايا حئتفا م ٠ لوضانالا

 يحاون يلا ماظع شي فز ١ رفالا كلاما عاضخاو ةينيطنطسقلا حتف ىلع مدص



 هسبحو لوح 3 ٠ م 1885 ةئس ريمتبس ؟/ يف تثدح ةميظع ةعقو يف جئرفالا

 سوغوأويل ا ليونامذئموياهروطاريما ناكو ٠ اعراصح ف عرشو ةيئيطنطسقلا و

 ىلع دادمالاو ةدعاسملا مهيلا باطي كولملا نم ةرواج نم ىلا ثعبو برطضاذ

 مهزختو ىراصتلا كوللا داخل نم فاخ دق ديزياب ناطلسلا ناكو ٠ نيملسملا
 ناولاي ريكا هل اوعقد نا طرشب نيئس رشع ىلع احلد مورلا عمم دقعف هيلع

 نيماسملل ادوشم اهب يني ناو مالسالا ةاضق نم ايضاق ةينيطنطسقلا يف لمي

 اهياع قيضو ةيناث ةينيطنطسقلا راصح ىلا داعتح ًاليلق الا ثكمي م هنا ريغ
 هحاتقأو هةكلم لعمرك اسعب يرتنلاك نار وميت مودق هغلب ا نكلو ابحتني داك ىح

 ةينيطاطسقلا نع راصخلا ةري نا مزتلاو هيلع رمالا مظعو برظضا اهنادلب نم اريثك

 لع رتل كيارومت ةراغا تيفو هطذالب نعزالا تايه للاسر لفقيو
 فكاطاسلا ىلا أجتلا سيوا نب دمحأ وعدملا دادغب ناطلس نا ةينائملا ةلودلا
 د زيأب ناطاسلا ىلا كلنارو.يت لسراف 0 هدالب يف لوغملا هةمحاه انيح ديزياب

 حئتفاو ىرغصلا ايسا دالب يلع ةرارجلا هشويجي روميت راغاف ٠ هميلست ىلا هبلطب
 هسأر عمطقو لرغطرا وعدملا ديزياب ناطاسلا نبا ذدخاو ةيئيمراب ساويس ةئيدم

 يف نراقب رفلا لباقتف كتلرومبت ةب راح راسو هشويج ديزياب ناطلسلا مج كلذلو

 يف هلاقثعا يف يفوت نا ىلا كناروميت هلقتعاف » م4١ ةنس ةجحلا يذو يك كيذو

 قاقشلاو فالخللا مقو لد زياب ناطلسلا ةافو كعبو ٠ هملاو ةئس نابعش 16 يف

 عضو دق ىسيع ريمالا هدلو ناكو ةئس 1١١ وحن ةعزانملا مهني تمادو هدالوا نيب

 هيلع بثوق دوسالا رحملاو بوئيسو ةرقنا نم برقلاب ةعقاولا دالبلا عيمج ىلع هدي

 هراتخاف نايا اهوخا امأ ييلاقالا كالك يلع ىلوةساو هلدقذ يلج دمث ريمالا ةوخا

 ديزيابناطلسلا هبا توم دعب: هوعيابف ابروا يف مهيلع اناظاس نوكي نا نويناثملا



 م ١٠٠١« ةيناثعلا ةيلعلا ةلوذلا

 مسنقا. مث م 141١ ةنس كللذ ناكو هلتقق هردص يف رجنأ#ب هنمطو هشارف يف دقار
 3 ١41 ةتفأ ولاه ماك ةنس يفو ٠ هركذ مدقتما يلج دم هيخا عم ةنظاس |

 ىمومريسالا ىلع ةرئادلا تناكو اب راحتف لاتقلا ىلا ىذفا فالخ نيوخالا ني
 يدي نيب هرضح خحاو هيلع ضيفو يباج دهغ هيخأ ناسرف نم + سراف هعبتف ان راه ىلوف

 هلكقب صماق هيا

 سس سيزون  نجوإ سس

 ري زيان ومب ىلع رم هداطلسلا "0
 ماكل 111 ةنس نم وأه م4-- 215 ةنس نم

 هيلا دفاونثو مايالا هل تفصو ةنطاسلاب لوالا دمت ناطلسلا درفنا كلذ دعبو
 مههركاو مهمرتحاف مهكولم نع ةباينلاب ءيناهتلا هل نيمدقم مورلاو جنرغلا كولم لسر

 ةبحلا ظباور مهعم ىوقو ةيبنجالا لودلا عم حلصلا دقعو رومالا ديهت يف عرش مث

 دعب ةنطلسلا قنور داعاف ٠ هدالب ةيلخاد حالصال غرفتلا نم نكمتيل داحتالاو

 يذلا بارلعا كلذ دعب ساسا نثءا ىلع اهلعجو اهروما مظنو ابءاظن عسوو ةلوبذ
 نراطاسلا ءانبا ةوخالا نيب تمقو ينا تاعزانملاو كناروميت عئاقو نم اهباصإ
 رعساو ةيعرلا ع اقوفش ا الداع مالا ديمس نأك ةلجخاب و ٠ مدقَت أك دب ذياب

 م م5 ةنس يفوت نا ىلا ةلاياج اًديزع

 رفح ريا ىلاثلا مبا ارم هناطلتلا - "ا

 ماك - ١591 ةنس نموأ م مهم س ملا ةنس نم

 «ناعرق ريما '1 عن الص دقع هتيالو لوالو يناثلا دارم ناطلسلا هئبا هدعب ىلوتو :

 مقزلا كالم ليئوناع هلن باط دقو ٠ نيكس س# ىلا رجلا كلم عم ةنده دقعو

 عر هسخس غانم ن نينثا' ةيلس ناو تلم هب راي ال ناب هل ديعشي نا



 سسوس

 هاطعاو قطصمريمالا ليون ام كللملا قاظأ هبلط ىلا ناطلسلا هبي ملاؤاو ( كاملا

 تءلسف ٍيلوبياكر صاحواهم ىنطصم يتاف سب راكشال سوبرتعد ةرهاب يكارم ةرشع ْ

 هكرتوهداوق ضعب هفاهث ةنرداب ذارع ناطلسلا ةيخا نبا دصقو .أمكرثف ٠ ةملقلا هيلا |

 هيخا ناىلاهعاتا ضءب هماسف يلوبيلك ىلا داعو مازهمالا ىلا رطضاف هدونج رثك ا

 هب دهماا رخا نإكف دارم نإطلسلا
 قلطا يذلا مورلا كال نم هرأثب ذخأل ةينيطنطسقلا ىلا دارم ناظلسلا راسو

 دام ةتسناضمر* قفاوملام ١4559 ةئس سطيسغا ؟4 يف ةنيدملا هذه رصاش هع

 دجحافايشا ءارما ضعبب هيلع هتئامتساو هيلع هتوخا دحا نايصعل ابقف نم نك.تيرلف

 يتلا تايالولا درتساو هيب زاهي باهراو هيخا لتفب اّضيا ةئتفلا هذه دارع ناظلشلا

 فراك ام دادر5ا ىلا همزع فرصناو اهالئتسا ىلا اهداعا دق كنلروميت ناك
 هربجاو هيلع ريصتتاف ريا كلم مم ةديدش ةب راح هل تناكف اب روأ يف نييناثملل

 بونادلا رهن ةودع ىلع هلام لك نع رهملا كلم ىلخلي نا اهاوبغل نم ةدهامم يلع
 برصلاريماىأرامو ٠ رجلاو ةيلعلا ةلوذلا كالما نيب الصاف رهنلا اذهنوكيل ىنميلا
 ةنس لك هيلا مقدي نا هدهاع دارع ناطلسلا ةأوانم نع هزبع شتيفوكنرب جروج

 م٠117 ةئسيفو ٠ برجلا تقو يف هدونم-نمةقرف ةلمدقي ناو ًاهذ كود فلا 5. ٠

 ةيروهج ىلإ اهنع. ىلت دق مورلا الم ناك يتلا كينولاس حف دارم ناطلسلا دإعا ْ

 يف مط ضرعتلا مدع نيطرتشم مهريغو ةيناي ناكس هءاطاف اينابلا دصقو ةيقدنلا

 ءراعدا . مالسالا لود خيران

 انو ةروح يف ناك ىذلا دارع ناطلسلا مع ( قاطصم ريمالا ليبس قلطف هالاو

 نييناثملا ةدايسب خالفلا ريمأ فرثعا م 98+14 ةئس يفو ٠ ممدئاوعو مهيذ رومأ ٠

 ا 0

 سمإ» م يرشالا نم ريغ مي برجا هده نم م ١98 ةئس داعو وكلم يف ا

 أ



 ةينائعلا ةيلعلا ةلودلا «ااكو
 سمسا نن)ب7س7س٠سشسْسْسيس مت تس م يس مت بسبايا(اا-ياننتلاملا

 لودلا نيب فل اجت دقع يف عرشو سويئبجوا ابايلا ضينف ةينارصنلا كلاملا يقاب ىلع

 مدقتو اينولوبو رجلا كالم سالسدال كذلىدصتو نيماسملا ةمواقم لجال ةيئرفالا

 نم ريفغ مج مههلا مضلأو ريبشلا سداينوه انحوب مهسيئر ةدايق تَث 13 اسعي

 نيئيظع 08 م. ىف كارثالا أومدصو نييناهراو نيو اسنرألا .ريدهاجلا

 ناكوبحسنيو ًاحلص مهم كقعي نا دارم ناظاسلا رطضا ىعح مهيلع اوروظتساو

 ىسرك نع دارمناطلسلا لزانت لقالقلاو نتفلا تنكس اماف ٠ م1159 ةنس كلذ

 تك”رع اًدرفنم هرآد 3 مطقناو ) حتافلاب بقمملا ) يناثاا 5 ةدلو ىلا ةئطاسلا

 خسفل ةصرفلا كالت رجلا كلم سال_سدال زبتناف ٠ ةدابعلا ىلع فكعو سانلا

 مهتلتاقم ىلعنامرقلاكال١ءضرحنا دعب كا رثالا ةيراحل ةيناث مدقتو ةروكذملا ةندهلا |

 ةوعب نا رطضاو رومأللا بقاوع نم فاخ لاوحالا هلو دارم ناطاسلا ىأر و

 ٠١ يف ناقي رفلا ىقالتق جنرفالا ةمداصمل راسو ًامرمرع اشيج زيف ةيناث كاملا ىلا
 نارينامهحيب تبشف دوسالا رحبلا ل>اوس ىلع انراف ةنيدم هات م 1444 هلس ربشو

 باحسنا ببسي مهنم !ًددع لقا مهنا مه ةمواقملا دشا ةينائملا شويجلا تمواقو
 راصتتالا لعب مهدالبل أوعجر لق اوناك نيذلا نيينامرلاو نس واسنرفلا مهدضاسم

 هتامحر صبتلا نم ةيلاملا هتعاشو اينواوبو رجا كله سالسدال ةيهح نكلو 0 لوالا

 ةلئاطا ةكرمملا كار يف نيمسملا فوفص مامأ ىراصتلا شويج تقيثو لاتقلا

 قرفتو هدوئج تمزْنا هتوعو ةكرعملا ةحاس ف لتقف ءادعالا بك أوم م ادئقا لع

 عوجرلا ىلع مهضرخحيو ر ؟اسعلا ثيتش ممجي مدن 45 سدا وه دخاق ٠ مهلمش ١ ل! ا قط 7/1 سس ع ط1 تتم 11 1191

 فاللا : ريع مالت ددع ناكو مهيلع لوتشا دق ناك بعرلا نال حجني 3 تايثلاو

 لزانتو هتازع ىلان ناطاسلا عجر ادراك ة ةنيدم ضالختساو سهنلا ما كم ٠ سفن

 اليوظ هتلزع يف ثيأي م هنكلو متاقلا يناثلا دمحم ناطلساا هنبا يلا ةناث كللا نع

 جاره ناطلسلا داعف ةنردا اوبهنو هوصعو !دحم ميكلم اوردزا ةيراثكنالا نال

 دصقو نائويلا دالب ىلع راغا برحلاب مهلغشي يكلو م1440 ةنس مهتنتف .دمحاو
 ناك اذه ) نيينامثملا عفادم تحالف ةنصحم تناكو ( سوئروك ) ةيتلروك ةنيذم

 الاس تا د ب سس جمس صم ا سجق. نتمسمو وصح حس



 «انمسا مالسالا لود خيرات

 هذه ىلا دونملا هنم تلخد اهراوسا يف املث ( مقادملا نييناثملا لامعتسا لوا

 هئراثاو كلب ردنكسا ةروثا دالبلا يفاب ذخاب اوداقي ا مهنكلاو اهوكسامو هنيدملا

 هللا ءاشنا نالا هركذن م اينايلا .دالب يف نتفلا

 نمر يغص م لق ىلع ثررالاب ًاماح ناكويرئاك | نحوي ىعدي لجر نبا اذهكب ردنكسا

 دقعو 00 فاخهثب رام ةرارجلا ركاسملاب ناطلسلاءودق ىأر اماف دالبلا كلت

 ناو هتيالويف هيقيسنا طرشب ءرماوا عي داقثي هناوةي زا مف د ىلع هدهامو اوص ةعم

 ةعبرالا هدالوا ذخا نا دعب كلذ ىلا ناطلسلا هباجاف هلع ةلج نم نوكي
 يف مهنع نوزاتم ال اوراص ىتح ناطلسلا كيلامع مهنم ةثالث طلتخاف هدنع ةنيهر
 ناطاسلا باب يف ىتتراف جروج ىحسملا مثرغصا وهو عبارلا ءاو سبالملاو دئاوملا
 كب ردنكماب بقلو كلذ دعب ملسا م هتعاوشو هثاكذ ببس ةيماس ة ةجرد ىلا

 ام ىلع ًاريخا مدن هنكلو ةيناهملا 1 ةمدخ يف بورحلا يف همايأ ملظعم فرصو

 اعدو اينابلا لخدو ىلصالاهيهذم ىلا دتراف ةيحيسملا فئاوطلا ةبرادم يف هنم طرف

 لاجرلا اوممجو نيبناثملا دي نم هدالب صالخمتسا ىلعدوةفاوف نيينابلالا لئابقءاسؤر
 رماحو فيرثك شيج يف ناطلسلا راف ممدالب ندم رثكأ نم نيينامءلا اودرطو

 هذه سبيس هشوج فعضل ابحتف ىلا اليبس دي ا الو ةدم راصح قا ةئيدم

 ةراما هديقي ناب مداصلا ىلع كب ردنكسا مم قفتي نا دارا ةلسصاوتلا بورحلا

 ناطاسلا 5 حارق اذهكب ردنكسا لبقي ١ املو ةيونس ةيزج ةلب اقم يف اينايلا

 اذه عمقل ٌةديدج شوجو جيل هكلامم ةمصاع ةنردا ىلا داعو ةنيدملا نع راصحلا

 ممم ةنس مرت ه موي يف يفوت هنكل رئاثلا :

 هج < جوس

 مدان دارم با افلا ىلاثلا رم هداطلسلا - "خب

 ماخملا - ١01 ةنس نم وأ م رك ع م66 ةئس نم

 حتاف هنال حتافلاب بقل ) متافااب بقاملا يناشلا دمم ناطلسلا هنبا هفلخو

 ا ا

 ثالانلا ءزملا 052 مالسالا لود خيران



 ةيناثعلا ةيلعلا ةلودلا ا هراكو

 هلو كاللا شرع ىلع ىوئساو م 45 ةنس كلو ( ةينيطنطسقلا ةنيدم

 ينب ام حتا بمهأت ذخأو ةصروب ىلا هبا ةئج لقنف ةنس نورشعو نائنثا

 روطاريمالا ةينيطنطسقلا ىلع ذئموي ناكو ةينيطئطسقلا ةنيدمو ناقلللا دالب نم

 007 ع ريختا اذه هفاب املف ليئونامع روطاربمالا نبا سيساغارد نيطئظسق
 ًأجارباو ةوص>ينمي لعجو هلسر درطف مالكلاب هقطالي دمحم ناطاسا ىلا لسراو
 عالقلاهذه أنب نأ » هل لوقي ةيناث ةرافس هيلا ثعب مث ةينيطنطسقلا زاغوب تاهج ىلع

 دوهملا كالمحت ل ناف برحلاو رشلا شويجو ماصخلا الا اه» ءارو ام نوصحلاو

 ْناذ ىلاعت هلا ىلا يرما تضوف دقو كيلا كاذف اننيب حلصلا دقع ىلع قيثاوملاو

 حتنب كال ىضذق دق ناك ناو دارأا ةياغ كلذ ناك كبلغ فطعو كاده

 يدهجو ينقط لكب اهنع عفادا لازا الف الاو هماكحا ءاضقل درع الف ةينيطنطسقلا

 رصاح لب لافأا كلذ ىلا دهم ناطلسلا تنثلي ملف « يتاح نم ةمسن رخآ ىلا
 يدنجفلا يتيام نع لقي الشيجي ربلا ةهجنم م 140+ ةنس ةينيطتطسقلا ةئيدم

 نيطنطسق روطاربمالا ناكو ٠ ةنيغس ١8١ نه فلءوم لوطساب رحبلا ةهج نمو
 ةرماب ةلوطسا ثاسراو ةونج ةيروبمج هتوعد ىبف ابوروا كولم دستسا دق روكذملا
 مورلا مفرو نويونجلا اهيف رصننا نيلوظسالا نيب ةلئاه برح تناكف ينايئيتسوج

 ْ اوداعاو ةونج نئس تلخدف نيينامعلا نفس لوخدل ةمئاملا ةيديدحلا لسالسلا م 0

 7 بص حاولاب ةفصرو ربلا يف ًاقيرط دمه ناطلاسلا دهش ٠ مءارو ل لالسلا كت

 | لخدي نا ةدحاو ةليأ يف نكمت ةقير اعلا هذهمو اهيلع نةسلا قازتل ًانهدو اني اهيلع

 ١ هشيم ةئيدملا مجاه يماثل مويلا يفو ٠ لسالسلا لخاد رحبلا ىلا ةنيفس نيعبس
 ٠ ةكرمملا يف نيطنطسق اهروطاربما لت نأ دمب اهقتفاف نفسلاب اوناك نيو يربلا

 ١ (ماقوع ةنسإا م ريهام ةنس ىلوالا ىدامج ٠ يف كلذو

 هلودب جتتنلا اذه ءارعشلا صعب خرأو
 فترورغا موق رمصنلاب هزاح تيا وأ موق حتقلا رما مار

 مروا

 00 ع جوس حاتم حب. ياحي ع ومسلم يجسمس توصومس حب همس ورعتما هد عادل ع( رداع جرب نر ضحا 59



 ١ 1١< الج مالسالا لود خيرات

 دبشا ه ًالئاق هدب يف هنيس ًارهاش ايفوص ايجأ ةسننك دمم ناطلسلا لخدو
 ابلمجب ًثالعا ابنف ندي نا رعأو 6 هللا لوسر !دمم نا دبشاو هللا الا هلا ال نا تس 2 1 . 8 . 2 ٠

 هتنطلس رقم ةينيظنط سلا لعج ىل دهم ناطلسلا مزع حتقلا دعب و ٠ نيل ًامماج
 اهرامع يف ةبغر هنيد ىلع ىتبب نا موراا نم اهيا عوجرلا دارا نم لكل صخرف

 ةلئاع فقالا ةرشع ون عمجب رما اهنيسختو ابعمرتل فاك ريغ كللذ ناك ال نك

 هاطغاو ًاكرب رطب ماورالا ىلع ىلوو ٠ اهونكسي و اهيلا اوثأيأ ةفلثمت تايالو نم

 مسقو ةفااسلا ةنمزالا يف ةرصايقلا ةداع هب ترج اميسح اهقتاخو ةيكرطبلا اصع

 نيقي رفلا نم كا لعجو نيماملاو ىراصنلا نيب دباعمو سئانك نم ةئيدملا يقاب
 اهادعتي ال |ةورر

 وا مالسالا تف ( لويمالما ةينيطنطسقلا ةنيدم تيعد تقولا كلذ نمو

 لسراف ةروملا جتف اًدصاق راس ةينيطنطسقلا ناطللا حتف دعبو ٠ ( مالسالا ة ةئيدم

 مقد لوبق هيلع ناضرعي ةروملا اما كالأ ١ نيطنطق اوخا ساموتو سو راعد

 دالب ىلا راسو كالذب ناطلسلا ىتتكاف كود فلا رشع انا اهردق ةب ونس ةيزج
 كود فلا نيناك ةنس لك مفدي نا ىلع ناطاسلا عم حلصلا اهريما لأسف برقلا

 ةيلاثلا ةنسلا يف ةركلا داعا هنكل م 1484 ةنس كلذ ناكو هيلا ناطاسلا هباجاف

 دق ريبشلا ين رجلا دناقلا نمداينوه ناكو ٠ اهرصاحو برمملا ةمصاع ةارغاب لع

 ةئس اهنع راصحلا م هر نا ناطاساا رطضا ىتح اهنغ م ذادف راصحلا لبق اهيلا لحد

 لسراف راصحلا عفر دقن امبس تام محارجي بيضا ل ه نأكو. :م 1145و

 ماؤت سس أ عوج هيف نم تن مئاؤاش ما دو معا ردصلا هناوم دعب ناطاسلا 1

 زوحتساف ةروملا ىلا ناطاساا داع ةدملا هده يقو ًايمظق برضا لالقنسا لازو

 ليبخرالا يف ةريزج ىلا هاخا سويرثود ىننو ايلاطيا ىلا ساموت برهو اهيلع
 ناطلسلا ىلع هكرول ريغ مدقت يذلا ( كب ردنكسا حااص ةروملا نم ةدوع دعبو

 اهب قب ام خودي ئرغصلا ايسا ىلا راسو ٠ سوريبياو اينابلا ةيالو هل كرتو ( دارع
 يتاو ةديدش ةيواقم نود نوزيبارط ةنيدم لخدو ينت ام زافف هل عضاخ ويغ |



 ةينائملا ةيلعلا ةلودلا « ٠١46

 ةياططملا لا ريشا نيرنوك دواع انعام

 نا ىلع حاصلا بلظب اهكلم رهاظتف خالفلا دالب كلذ دعب ناطاسلا دصقو

 كلملا اذه نك ٠ كلذ ىلا ناطلسلا هباجاف كود فالا ةرشع ةئس لك مفدي
 لتئاقم فلا نيسمخو ةئاع هيلا راسف ناطلسلا ىلع ضقتناو رجلا كل» 5 دحنا

 كالم ىلا خالفلا كال مزهماو هكلم ةعيحاع ثم راي ىلا ىهتناو هعمج ثدشو همزبف

 يفو ٠ ةيلملا ةلودلا كالما ىلا هدالب مضو هناكم ءاخا بصنو ناطاسلا هلزمف ره

 وه هرسساو ةي نجلا مقد نع هعانتمال قانشيلا ريما ناظاسلا براح م1475 ةنس

 ذدخا رجلا كلم لواح م 1414 ةئس يفو ٠ قانشبلا هل تنادق اهلنقي رماو هنباو

 ناك ٠١ ترسخو ةيناثع ةيالو قانشبلا تديصاو ناطلساا شويج هتمزبف قانشبلا

 ةيروهمجو ناطاسلا نيب ةوادعلا تأدتبا م #17 ةنس ذنءو ٠ زايتمالا نم ا

 ةير وهلا تاسراف ةقدانءال تناكو سوغرا ةنيدم ىلع نويناثعلا زوقساف ةيقدنيلا

 اودرتساو ةيتئرق اورصاحو اهب يتلا ةيماحلا اولتاقو !مناكس راثف ةروملا ىلا الوطسا
- 

 . هوذخا دق ةقدانبلا ناك ام اومجراف أملا نيناع يف مهيلا ناطلساا بهذ سوغرا

 ةريثك مقا وم يف نيينامثملا براحو اينابلا يلاو ريبشلا كب ردنكسا راث نكلو

 فئثتسا مث ٠ م 14537 ةنس ينوت ىتح ةدم ةقدانبلا لاتق نع نيينامثعلا لغشو ٠

 تارمعتسم زكرع سوميرجا نوينامثءلا حنتفاف ةقدانبلاو نيينا.ثملا نيب لاثقلا

 نامرق دالب ناطاسلا مض ةنسلا هذه يفو ٠ م 1607١ ةنس مورلا رحب يف ةقدانبلا

 رس 2 نادغبلا دالب ةيئامثملا ركاسعلا تب راح م ١190 ةنس يفو هتكلمم ىلا

 نادغبلا دالب حتف ىلع !مئاسرفي نيعتسيل مرقلا دالب حتق ىلع ناطلسلا مزعف رسمنلاب

 رهتشاف نادغبلا ىلا هثيج داعو هتابالو نم ةيالو تديصاو مرقلا دالب هل تنادف

 نه أب رأم ةيناثملا ركاسعلا لثت ملف م 14077 ةنس ةمفادملاب اهريما عبارلا سونافطسا
 دمي م 1405 ةئس ةقدانملاو ناطاسلا نيب حلص ةدهامم ترج مث ٠ دالبلا هذه

 ناطاسال ةدروقشا نع مهياخت



 ا وس مس وس سسوس ويس صصسصومصموومصمومسووسوصوصو سوو وس جو سمو

 « ا.ىكرر مالسالا لود خيرات

 ْن وه يذلا اشاب ساعشيم ةدارق تَء لئاقم فلا ةناَع ةنوحشم 3 رع ةراع

 ةئيدم دع ناطاسلا مق كمي ةيمالسالا ةنايدلا قئتعا دق ناكو ةيغولويلاءلا ةلث اعلا

 « اهنع لترا مث ةجيتت نودب رهشا ةثالث ةروكذملا ةري نجلا رصاحل ةينيطتطسقلا

 ايلاطياو نانويلا دالب نيب ةمقاولا رزجلا ناطلسلا ركاسع تحتف ةنسلا هذه يفو

 ايلاطيا يلوح ف تنارتوا ةئيدمو

 تاراغاا نشو تادوتلا نع رك الو يم لك المظملا ناطاسلا اذه ناكو

 دحا ٌةداي# تت سربق هرب زج ةب راحل امهدحا نيميظع نيثيج م ١181 ةنسزهجت

 ءاقولا هتكردا فى رطلا ءانثا يوه نيبو مجعلا لاتقل هسفنب يناثلا داكو هئارزو

 هوس ورام 3 قفاوملا مارمزك ةئس لوالا عتبر 3 موا كلذو ديكنزا ةني دع تاف

 ةعاجبشلاب اقوصو» نامثع لآ نيطالس ربشا نم ناطلسلا اذه ناكو ٠ مالكم

 ةيفصأو صضع هيف لاق دقو همطا وأعو نازملا ةوذو

 هتاوطس ادعلا نم كولملا ماه 2 تخود نم يمم كولملا جات

 هتاحرد ةعفر مانالا فرش هبأرو ماظعلا نيطالسلا رش

 هناعاس تادعستءأو هناقوا تثعص دقو نامؤلا باط هكلع

 ةينيطنطسقلا حاتف هفالسا دصاق« اهلالخ يف مت ةنس ١ هكلم ةدم تناكو

 رمت ىب هدام سيزياب هداطلسلا سن
 ماه15 ب 141 ةنس نموأه وهام - م5 ةنس

 ناكو ةيساماب امكاح ناك يذلا يناثلا ديدي اب ناطلسلا هننا كاملا يف هناخو

 هسيمسيو ) مج ىمسي خأ هل ناكو ٠ برحلا ىلا هليم نم رثكإ ملسلا ىلا يلام

 لخدف هب ذال ن٠ يف راس هيبا تأفو ربخ هاب املف نامرقب اكاحناك ( مزيز جئرفلا

 0 اهنيب ةكلمما ك8 نا ف ديزي ناطاسلا هاخأ لءارو ةونع ةصروب ةنيدم



 ةيناثعلا ةيلعلا ةلودلا «١٠١١ط

 مدقتو هيخادي نم ةكلمملا باصتغا ىلع مج مزعف ٠ بلط ام ىلا هوخا هني |

 فورعءملا ناكل يف ناركسملا قتتلاف هلاتقل ديزياب ناطلسلا زربو هو هيب زاحب
 ناطلناارمتنا مث ديدش لاتق امني مقوف ربش يكيا رم طاش ىلع ٍنكوأ ناطاسب

 ياب تيا# فرشالا كاملاب ارصنتسم باح فرط ىلا مج هوخأ مزهناو ديزياب
 نا هل ادب مث ايظع ًاماركا ياب تيااق ناطللا همركا ةرهاقلا ةنيدم ىلا لصو الو
 هسفن عمجو ةينامرقلادالبلا ىلا داع جملا كسانم متا الو مارحلا هللا تيب ىلا جي

 اهيلاو هدصف ةينوق ةنيدم زاصح ىلع مزعو ةيناث هيخا لاتق ىلا مهج ضونو ًابازحا

 ناسف ىلا مج ريمالا أجتلأف ٠ ىبأف تايالولا ضعب هعطقي نا يف هاخأ لسارو اهنع

 ماركالاو ةلجتلاب هولبف هضارغا ليث ىلع هودعاسي نأ بلاط سدورب انحوي سيدقلا

 هل .دبعتيو مدنع هاخأ يت نأ ناسرفلا ءالوه سيئر ىلا ديزباب ناطاسلا لسراف

 نبةف كودفلا ه6 ةنسلك مهل مفديو هكلم ةدم مهتريزج لالقتسال ضردتلامدعب

 يقبو يربمش ىلا 3 سب ىلا اظوند# ريمالا اوأسراو مهدبعب اوفوو كلذ ناسرفلا

 رصاح ءانثالا هذه يفو « ةمور يللا لئانا مث م 1485 ةئس ىلا اسنرف يف داقنتم

 شيج مه يقبو هايا هملف مج ريمالا يلست اباسبلا نم بلطو ةمور اسنرف كل»

 ناطاسلا اما ٠ ةصروب ىلا هتثج تلقنو يلوبانب يفوت نيح م ١1456 ةنس ىلا انرف |

 نيمحااملا ضعب عم تامقو هل تناك نكلو تاحوتفلا نم هل ناك ام لقف ديزياب

 2 ناطاس يب تياقنيب و هيسايل تاصحو .٠ اهملع وطسلا نع مدصق هئكلما

 كلذ نم ظاتغافهمركاو مج هاخأ ىو دق ناكريخالا نال كالذو برح ةيروسو

 ةيماشلاوةيرصملا ركاسعلاب تياق زربو ياب تياق لاتقل اثدج وجودي زاب ناطلسلا

 ديدش لاتق دعب و نامرق يف ناما ليج دنع ناقيرقلا قالاو ديزياب ناطلسلا لاتقل

 ما1185ةنس ابوروا دالب دصقمم ةدئاف نودب ديزياب ناطلسلا داعو يان تاق رصتا

 ٠ فارطالا كالت ميلاقا نم اهريغو نادغبلا دالب نم مظع بناج ىلع ىلوتساو

 مظع بناج ىلع ىلوتساو اهب عقواف اينولوب دالب ىلع فحز م1451 ةنس ينو

 نيب تاربام تناكو ايسور مم ةنسج تاقالع ديزباب ناطاسلل تناكو ٠ ان
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 <« 1١1١2 مالسالا لود خيرات

 ةيروهجو نالويدم كودو يلوبات كلمو سداسلا ردنكسا ايايلا نيو ناطاسلا
 نيب فالملا دهتسا مح ٠ مهنوةوشب ممل ةيئاثملا ركاسعلا ةدعاسو ًاممط اسنرولف
 اوعنميأ ( نيليتم ) يلادم ةريزج اورصاختل ةقداثبلا لسراو ٠ ةقدانبلاو ناطلساا

 تبرطضا نكسلو ةقدانبلا ىلع نويناثءلا رصتناف مدالب ىلع وطسلا نع نييناقعلا

 عم الص دقي نأ رطضاف هيلع ناطلسلا دالوأ نايصعل ةيلخادلاةكلمملا لاوحا

 هدالب ةيلخلاد ديه غرفتيل هيبراد

 معو ةثالث هل قبو اراغص مهنم ةسخ تام دالوأ ةيناع ديذياب ناطاسال ناكو

 برحلاوةسارسااب متمال بدالاو ملا لها نم دوك رك ناكو ملسو دهحاو دوك رك

 ناكف ميلساما*ارمالاو نايعالا نم ايوبحي دمحا ناكو ركذي نأش مهعم , نكي ملف

 فالتخا نا مهدلاو يشخو ٠ ةصاخ ةيراشكنالاو ةماع دونجا هتبحاف أعابعت الطإ

 ماس بوصل ٍناكد .ةيالو يف مهنم الك بصنق عازنلا ىلا مهم يد*وب مهني ةعزنلا

 ناطاسلا ىباف ابوروا تايالو ىدحا هيلوي نا هيبا ىلا بالطو هضري ض نوزبارط

 لئابق ن«شيج يف راسو نابصعلاب رهاجو هدلاو ىلع ملس ضقتلاف .هبلط ةباجا

 ىمسو ةنردا ىلا راسو بهري ملف هباهرال اشيج هدلاو لسرأو يللمورلا ىبارتنلا

 هسنع وفعلا ىلع هدلاو مغرأ نكل هنم مزهناف ًاشيج هوبأ لسراف اهإع ًائاطلس هسذن
 هاةتلااهبلا رئاس وه انيبو ةيردنم“ ىلع ايلاو هبصنو هنع افمف ةيراثكنالا احلال

 رصقلا ىلا هب اوراسو يظع لافتحاب ةينطنطسقلا ىلا هب اوتاو هقيرط يف هب راشكن الا

 ه 418 ةنس رغص ال موي يف لاقتساو ليقف كاملا نع لزانتي نأ ناطلسلا اولأسو

 لوالا مبرر ٠١ يف هقيرط يف يفوتف ايتوودب ةماقالل رفاسو م 1١1؟ ةنس

 ةنسلا نم



 ةيناثملا ةيلعلا ةلودلا 3 م 0

 رب زباب ميبالو را هيلس هباليإسلا - < ٠

 م١169 ب1015 ةنس نم وأ ه ةك١ - ولم ةنس نم

 دما ريمالا هوخا هعزان ةكلمملا يس و, ىلع لوالا ميلس ناطاسلا ساج املاحو

 ميلس ناطلسلا رصتناف ربش يكيأ ةن بدم ماما التاقتف هلاتنل مياس ناطاسلا زرب و

 ديخا نا دميو ٠ ةصروب ةنيدم يف هوئفدو هدسح اولمحو قت هب رماو هيخا ىلع

 ليعامسا هاش لاثقا مجملا دالب دصق ىلع مزع ةيلخادلا ةروثلا هذه ناطلسلا
 م. دحتإ نا دهتجيو م مع دياب نب دمحا ريمألا دعاسب ناك هنال مجعلا ناطاس

 ةيناودملا رهاظملا هذه ناطاسلا ىأر املف ٠ ميلس ناطلسلا لاتق ىلع رم كلم

 ليعاسا هأش زربو محملا دالب ادصاق مه ه0. ةلسس يف فيثك شيج يف ضن
 تسماد ةديدش ةكرعم نيش رفا ندب تاصخ هدالب ْنَع عافدلل زا رب رعاظب

 رارغلا ىلا اونكراو راب دألا اولوف مايعالا ىلع اهيف ةرئادلا تناكو هلي وط تاءاس

 كلذ اودع يح الا نوعي را نيينامثعلا ند لتقو ميظع داع مم لق نا دعب

 يشو 90 ربت ةنيدم ناطاسلا لخد 3 ةماوشملا مايالا نم هيف اورصتتا يذلا مولا

 هم هشويخل ةيفاكلا ةناوملا دوحو 0 3 ١ رب ةنيدم ىلخاو هشويي مأق مال د“

 ٠ ًامجار لف مهل ةمزاللا ةنئوملاو سبالملا دوجو مدعو دربلا دادتشال مدقتلا نع

 يف برحأل دادعتسالاو ءاعشلا نمز ةحارتمالل ىرغصلا ايسماب ايساما ةنيدم ىلا

 عيرلا لئاوا
 ساموك ةعلق حتنف م حملا دالب ىلا ناطلسلا عجر عيب ر رلا لصف لبقا 0

 ءاثشلا ندم يفاب حتف نوولمكتسي هداوق كرتو ةيزيطتطسقلا ىلا داع مث مث ةريثلا

 ةقفاوملا ه 991 ةئس كلذ ناكو لصوملاو ةقرلاو ,نيدرام اوحتنف ليما

 م8 هَ

 | سس ا ل يي ل يي



 «ا١1١*» مالسالا لود خيرات

 رصصمو ماشلا حتف ًادصاق يس ناطلسلا راس ( م 117 )ه 4؟؟ ةنس يفو
 .تقولا كلذ يف رم» 10راطاس ناكو ٠ ةدكارجلاك يالا يديا نم امبصالقتساو

 شيج يف ريم نم جرخ ماشلا ىلا لس ناطالا مدقتب ملع اهلف يروغلا هوصناق
 مزهنا ديدش لاثق دعبو قباد جرم يف ا ١ لباقَف هدالب نع ةمفادملا فيثك

 رثأ يىلعو 5 ةكرعملا يف يروغلا ةوصناق ةسكارخلا ناطاش لتقو نويءاشلاو نويرصملا

 عضو انع ريثك ريغبو هيلع ىلوتساو بلح ةنيدم لس ناطاسلا لخد راصتنالا اذه

 تالايالا ىدحا ماشلا تراصةببرق ةدم يفو قشمدو ةامحو صم نادم ىلع هدي

 اهيلع هدي عض وف ياب ناموط ناطلسلا اوعياب يروغلا لتقم دميف رصم اما ةيناثملا

 ىلا يلس نراطلدلا لسرا مث ٠ ماشلا نم نييناثعلا جارخال دادمتسالاب أدتاو

 ىلع ةينائعلا ةلوذدلا ةدايسب هفارتعا طرشب ملصلا هيلع ضرعي روكذملا ياب ناموط

 لامرلا مطق مهتردقم مدعو ةيناثءلا ركاسعلا فعض الول هنا يابناموط نظف رطقلا

 سرطت و ربكتت حاصلا بلطب ميلس ناطلسلا هيلا لسرأ امل رعمو ماثلا نيب ةقردلل

 ناطلسلا ىلا لوسرلا داع املف ٠ اضيأ ماثلا نء نيبناثملا جارخال دادمتسالا ربظاو

 هشيجي ةيرصملا رايدلا ىلا ًاعرسم مدقت يسك رجلا اذه نم ناك اب هماعاو ميلس
 ةاقناخعاب هشيجي ركسمف ةرهاقلا يلع هتمدقم تلطا ىتح تقو ليوط ضي مو رفاظلا

 ةنسلا نم ةجحلا يذ ؟59 يفو ٠ ه 599 ةنس ةححلا يذ رخاوا يف ( ةكنافطلا )

 لاتقلا مادو ( يلباولا ةهج ١ يلداعلا ةهجي نيفرطلا نيب لاتقلا بثننا ةروكذملا

 ةنس مرت ١ يف 5 رهاقلا ب اس ناطاسلا لخدو نيينائعللرئظلا مت ىتح ةدم تاشوانملاو '

 نيينائءلا ش واني راصو د رب ىلا هعم يق نه يف أتلف ياب ناموط امأ . مه وو

 ضعب ةنايخي نيينائعلا يديا يف مآو نا ثا م هنكل م نم ةرسأب . , لك لتقيو

 نزاوملاه 19+ ةنس لوالا عيبر ١" موب 3 ميلس ناطاسلا رماب قئشو هعم نم

 تراصو ةسكارجلا كيلاملا ةلود ا تقولا كلذ ندو م1011 ةنش ليربا

 ةينامع ةبالو رصم

 لوخد دع سايعلا يب ن* ةيمالسألا ةفالخنأ رقم ةرهاقلا ةئيدم تناكو

 ا

 ثلاثلا ءزجلا (19) مالسالا لود خيرات



 ةينائعلا ةيلعلا ةلودلا 2 ١11

 لخد املفا ده هللا ىلع لكوتملا ثقولا كالذ يف مهن« ةفيلهلا ناكو رتتلا ةزوح يف دادغب

 هاسو ةيمالسالا ةفالخلا يف هقح نع ةفيلخلا اذه هل لزانت ةرهاقلا ميلس ناطاسلا

 نيمرحلا حيتافم ايضا هماسو ةدربلاو فيسلاو ةيارلا شو ةفيرشلا ةيوبنلا راثالا

 تراصو ٠ نيئمءوملا اريما يناثع ناطلس لك راص تقولا كلذ نمو . نيفي رشلا

 / أعم ةيويندلاو ةينبدلا ةطلسلا مهيلا

 ادئاع ةرهاقلا نم ميلس ناطاسلا رفاس ماه ١9 ةنس ريمتبس ربش لئاوا يفو

 ناكو ىماظملا ةيمالسالاةفالخال اترقم تقولا كلذ نهتراصىتلا ةينيطنطسقلا ىلا

 ثكمو ه 59 ةنس ناضمر ٠١ يف قث.د ىلا لصوف ماثلا دالب قيرط نع هرفس

 اهنوءوشربدي نيرههشاهمماقاف بلح ةئي دم ى ا رفاس مث ه و7 + ةئس رغص ؟ ىلا اهم

 لحتراوةحارتسالل مايأ ةرشع الا اهب مقي لو هكلم ةمصاع ةينيطنطسقلا ىلا راس مث

 هاثا انهو ٠ ( م 1١١م ةنس ) ه 514 ةنس بحر الا يف اهاصوق ةنردا ىلا

 يفناك اك مياشروا ىلا جملا ىراصنلا ةحابا هلأسي اينابسا كلم لبق نه ريفس

 ناكيذلا غابملا مفد طرش ىلع كلذ ىلا ناطلسلا هباجاف ةسكارجلا كيلاملا ةلود

 سدور ىلع ةلمحلل ةيرحب ةرامم زيههت يف نراطلسلا ذخأو ٠ كبلاملل البق مفدي
 يفوتق كلذ زاجنا لبق ةبنملا هنلجاء نكلو ةيناث مجعلا هاش ةيراحلركاسع دادعاو

 م1950 ةنس ربمتبس »م55 ةنس لاوش ؟ يف

 يي سة زو سس

 يلح ميبا ىوئاقلا لورنا درا ,ناملس ,باللسلا -

 م1635 1650 ةنس نم وأ ه والك - 395 ةنس نم

 ربح لصو الو ٠ ينوناقلاب بقلملا لوالا ناخ نايلس ناطلسلا هئبا هدعب ىلوتو

 نايصملاب رهاجو جورخلا هسفن اهيلاو يلازذتلوس قشمد ىلا ةنطلسلا تخت هلاقترا

 ريخ ةلتسا يف دجو توريب لتسيل هعابتا دحا لسراو قثمد ةعلق ىلع ىلوتساو
 ةثادحو ةفالخلا رقم نع امهدمبحاجنلا ةلوهس هل ًانيبم هضرغ ىلا رمعم ياو كب



 هيلا يلازغلا باتك ناطاسال لمسرا لب بلط ام ىلا كب ريخ هبي لف ناطاسلا نس

 دامخاو يللازخاا تبكل فيثك شيجيفهئارزو دحا اشاب تاحرف ناطاسلا ثعبف

 انو م 585 ةنْس ةجحلا يذ رخلآ يف اشاب تاحرف راسف ٠ اهدادتما لبق هتروُث ران
 قم د ىلا لاستق نود يلازغلا دامف اهل ارصاحت يازغلا دجو بلح ىلا لصو

 رغص ١ يفهلاتنا يلازذلا جرخو قّشمدب هرصاحو اشاب تاحرف هرثاتف اهب نصحت

 ضعب هناخ ركلواركنت» وه رفو همم ناك نم بلغا لتقو مزهف ه 489 ةنس
 . ةءايطالعسقلا ىلا هسأر لسراو هلتقف اشاب تاحرف ىلا هماسو هيلع ضبقو هباعصا

 ةيزجلا مفد ةئم بلطي رهملا كل ىلا ًاريفس لصرا دق نايلس ناطاسلا ناكو
 اًدِج كلذ يتاواس ناطلسلا ظانغاف ٠ ريغسلا اذه رجلا كلم لاقف برحلا وا

 دارغلب ةنيدم ىلع راصحلا ماقاو رجلا دالب ىلع م 158١ ةنس رارج ركسعب فحزو |

 ابروا ىلامدقتال بابلا هل تدّتف ةرسعنلا هذهنا عمو اهياع ىلوتسا ديدش لاتق دعبو

 عم لئاقم فلا ٠٠١ اهيلا لسراف سدور ةري زج حاتنفا ىلع مصو ًأامجار ىنثلا

 اييلع اوماقاف اشاب يريبو هرهص ةدايق تحت ةنيفس 4٠٠ نم ةئل ءوم ةيرحت ةرامع
 ةيرياافش قاجو ناسرفلا نه 5,٠١ الا ركاسملا نم ذئموي اهيف نكي لو راصحلا

 يدريلاغش ىحس كاذ ذا مدئاق ناكو سدقملا ثبب راصنا نيوعدملا انحوب يرام

 لسراو رمالا هيلع ظمف مزمللاو ءاكذلاب ًافوصوم هناءز أنبا نامي نم ناكو مدآ لبا

 اسارف كلم لوالا سيسنرفو اينايسا الم ناكلراش روطاربمالاب نيعتسي هموي نم

 ةمقاولا تاعزامملا ببسب باطلا اذه ىلا هابي ف دادمالاو هدعاسملا امهيلابلظي و
 روك ذملا مدآ ليل ربظاو ربشا ةتس وحن اهيلع راصحلا رتساف ١ تقولا كلذ يف امهنبب

 ةيراشكنالاةمهتلك ىتح هيلع ديزمال ام تابثااوةلاسبلا نم ةرصاحلا هذه ءانثايف

 راصخلا ددشو هسفنب نابلس ناطاسلا هانا باحسالا يلع اولوع دق اوناك انيبو

 رطضاف ٠ لاجرلا نارسخب لابم ريغ ةهجلك نم نيروصخملا قياضو مئازعلا ضوماوإ
 نايلس ناطلسلا بحمتف ٠ابارخ ثا نادعب ملي نا ةري زا كلث سيئر اًريخا

 يتااطورشلاىلا هباجاو هيصم ىلع هازعو هتمابش يلع هيحدمو همركحاف هتعاومش ند

 «ا١|ةهد مالسالا لود خيرات



 ةيناؤعلا ةيلعلا ةلودلا «ا١ا١كم

 "9 اصلا ىراصتال نوكي ناو املا ىلع سن انكلا قتل نا يثمو هيلع ابطل دق ناك

 بحسلا مث ٠ نينس سه ةدم ءيش عفد ىلا اونلكتي ال ن ناو مهنيد يف ةيررحلاو
 ةبرييثو ةئيدم ا ايلا مهاطعاف سدور لها نم +4٠١1 ل46عي و ةردز ىلا ع نءمذ 1 ليا

 اوماقاذكطل م ةرد رح ىلاع ١م. هئرس ل 52 روطاربمالا مبلقت ناىلا ١ نب اوماقاف

 غرف امدعتو٠ 3 | الو هيف روع ىلا ت تأ وهو تربانوب ميم اهتلختسا نا ىلا اهم

 ةينيطنطسقلا ىلا داع برم ا هده نم ناماس ناطلسلا

 ايئاملاو ادنالوهو اينابسا كلم ناكل راش نيب برح تناك ءانثالا هذه يفو

 نيب اري سأ مقوو أسلرف تنم ايف مزن أسلرف كالم لوالا سيسأ رف نيو

 لوالا سدسارف داعاملف ٠ هلو لخ 3 هدم هلقتعاو ناكل راش روطاربمالا يدد

 همم دقمي يرأ هيلا باطو ناياس ننطلسلا لسار هرسسا نم هدالي ىلا روكذملا

 نلرم نايلس ن اطاسلا ةهبراحيف ناكاراش روطاربمالا دض هن .عافد ة 4 مود م ةدهأمم

 سب يشأ رف كال اريمس نايلس ناطلسأا ّى تاو برغل ا ن + لوالا سيسأ رفو قرشملا

 ةهددع امي اع ١ م7 ةئس يف زهجو بلاط م ىلا ا اسلرل كالم باجاو لوالا

 فلا نو ”مااثن يف 11 سيول |, اكلم ماقتلاو رخل دالب ىلا هب فحرو لتاق 24 فلا 0.

 هدالب ةقفاسأ دع يروه وط سأوب لإق بورجلا 5 هر اداب 4 ةفرعم مدعأو 5 امم

 كريئشا وزكاهوم ة هلا له ءازاب مما اقدلاف كارثالا ة 4ةمذ اصأ ةمد راسو شيلا ةدارق

 نم رثكأ كالهو سيو كالا اب لاق ةيظع د ةيقأ و او تناكف ٠ نيش رغلا نول لا ملأ

 فروصملا ىلع ناجاس ناطاسلا ىلوتع و نوقابلا مزهنأو هدواح نم لإ نإرشع

 ةينيطئطسقلاىلا ًاعجار لقق مث ةكلمملا كالت نم ةيبونجلا ةهجلا ىلع ةمقاولا عالقلاو

 دئاق ناولس ناطاسلا ماقا روكذما سيول كاللا توم دمبو مئانغلاو رفظلاب ًاقوفحي
 ناطاسلا ما هيلأدي د ءوإ لام ىلع هلي 0 نم رولا ىلع َّك اء يلوباز انحوي هشويح

 انحوي دي نء رجلا صالقتسا يف اسمنلا كالم دئايدرف كاملا عمط ةينئيطنطسقلا ىلا

 جل ةعطاقم نمض ن مز دوب 5 هئيادم لزانو فيثك شيج يف راسو روكذملا ٍلوباز

 9 ١ هعمل ةنس 2 هلم 7 ناطاسلاب يلوباز | محول دج أف (يلوباز ندوب ابكحي ىتا يتلا



 « ١ ١1ا/» مالسالا لود غارات

 ىلا ىهتناو مرعرع شيج يف هسفنب ناطاسلا راس م ٠ اشاب ميهربا ةدايقب شيب

 اهيلا يراطاسلا هميتتف هكلم ةمصاع انيفب قحطو دئئي درف كاملا ابكر ثق دوبةنيدم

 هدربب ءائشلا لبيثاو راصحلا لاط نكلو اهراوسأ ىلع همئادم طاسو اهرصاحو

 ةنائسالا ىلا مث رهملا ىلا هشيج يف ناطلسلا داف سرافلا

 امصالتساو دوب ةنيدم ةرصاخل عع أسمنلا كالم لسرا م 161 هلس يفو

 ني رشعو ةثاع ةينيظنطسقلا نمجرفف نايس ن ناطاسلاب ريخلا لصتاو٠ .اررتق ىلع وي ض

 اهنم برقل اب همايخ بصن ائيف ةنيدمىلا هلوصو دنعو عقدم ةئأم عبراو لئاقم فلا

 !دادعتسا ةئيدملا نع ةمفادملل دمتسا دق أسما كالم ناكو راصحلا اهيلع ماقاو

 ىلا داعو امنع ناطلسلا جرفاف ءاتشلا مايأ تندو اقف ىلع ناطاسلا وفي ٍظ اريك

 لبقف حلصلا دقمب ناطلسلا اسفاا كلم لسار م 5١م# ةئس يفو ٠ ةينيطنطسقلا
 محلصلا ةدهاعم ثدّقع تابق الو اهراتخا طورشش ىلع ةنده الوا دقمي نأ ناطاسلا

 الوناطلسال نو روك ةنيدم أسغلا درت نأ اهدوثي نمو ٠ م10 ةنسولوب ”؟ يف

 رجا دالب يف هتف ام كيش ناطاسلا دري
 دالب ىلا امشاب ميهارب | ىلخعالاردصلا نايلس ناطلسلا لسرأ م 194 ةئس يفو

 نيدلا سم ناك هلوصو لبقو ٠سيلدب ةئيدم نا كب فيرشب ليكنتلل ميعلا

 ىف ٠ اشار ميهارباىلاهسأربءاجو روك ذملاكب فير شلتق دق ناجيبرذا ي لاو نبا
 نامالاب ابلغ دف زي رت ىلا اهنم راس مث باح يف ءاتشلا مايا فرصف ملفعالا ردصلا

 فنراطاسلا جرخ مث .دادغب هنيدم حتتفا مث ةيناثع ةيماح اهب ماقاو ةعلق اهب ينبو

 دادقب ىلا راس اهنمو زيربت ىلا ىهثنا ىتحرظعالا ردصلا رثا ايات ركاسملاب هسفنب

 هل-تةب رمافروكذ ملا اشاب ميها رب اهري زو ىلعهلا وشو كانهو ةينيطنطسقلا ىلا 8 رنات

 جفرفلا بتك يف فورهملا امشاب نبدلا ريش رهتشا دق ناك ءازثالا هذه يفو

 (نيلبتم) يلاد ةريزج ماورا نم هلصأو ( ءارجحلا ةيدللا يذ يأ ) سورب رب مسماب
 رحب ةيناصرتلاب نالغتشي جوروا ىعدي هل او وه ناكو مورلا رئازج ىدحا"

 يف ارمساو سنوت بحاص يمفحلا دم ناطلسلا ةمدخ يف الخدو السا مث مورلا

 110101001005030 طلابنا 07ج كاملا هسا طحت جا هبا ورانا تصستسحتناج هه حسج وج صص ب هود هع سس سس مم مدت ا روس ب سيو توصي



 ةيناؤعلا ةياعلا ةلودلا «ا١ا4١»ه

 عيبو عئاضبلا نع اهب ام ذخاو ةيراجتلا نييحيسملا باكاسع رسما يو ةيناصرقلا

 ىدحا لوالا ميلس ناطاسلا ىلا السرا مويتاذ يفو ٠ قيقر ةفصب اهيحال.هواوماكر

 رشموةينساملخ امط لسرأو امهنم اهلبقف هلاطلسا مرعوضخم ارابظا ةروسأملا بكارل |

 اءهقانعا تبأرشأو امهتكوش تيوقف جنرفلا بكارم و زغ ىلع اهب اونيعتسيل نئس

 اشاي نبدلا ريخ ىلوتساف ناثع ل 1 ناطلس مساب برغلا لحاوس ضءب لالتحال

 رث السا ةنيدم ىلع ىلو:ا نا دعيف جوروأ هوخا اما ١ رثزملا ميلقا» لشرش رغث ىلع

 ةبراحم ىف ليلق دب لتقو ( ماد+ه )ه 5+ ةنس ناسملت ةنيدم ًاضيأ حتف اهدنن

 ءال ره نكمتا مل نكل ٠ ناسملت بحاص ةدعاسل ناكتراش مهلسرا نيدذلا نيينابسالا

 ٠ رئازجلا ريمأ لتقو اشاب نيدلا ريخ ارظفح لب رئازجلاو ناسملت صالقسا نع

 هربخيا ( ريعم حتف متا دق ناكو ) ميلس ناطاسلا ىلا هعابتا دحا هلبق نم لسراو

 اكبر اكب روك ذملا اشاب نيردلا ري نيعو ناطاسلا هلباتف في رشلا همساب رئازجلا حنفي

 .ةيناثع ةيالو ميلقالا اذه راص اذبو رثازجلا ميلقا ىلع

 ضعب ىلع لوزنلاو جئرغلا بكارم وزغ يف أشاد نيدلا ريخ رقشا كلذ دعبو

 يلاهاو لاوما نم هدي ةيلا تاصو ام لك ذخاو اينايساو اسنرفو ايلاطيا *ىطاوش

 حتتفل بك ارم ءاشنا يلع همم قغتاو ما 6 ةئس ناواس ناطاسلا هاعدتسا نأ ىلا

 سآوت رصاحو م 6١*غ ةنس اشاب نيدلا ريخ اهي راس اهئاشنا دعبو ٠ سنوت ميلفا

 6١م ةئس يفو :اينايسا كالم ناكلر اش هنم صاختسا نكلو اهاتحاو م1885 ةنس

 اريبك اشيج ناطلسلا عمجل اسفلا ةبراعت ىلع اسنرف كلم مم نايلس ناطلسلا قفتا

 ريخةدايقب ةيرحب ةرامع لسراو قرشلا نم ايلاطيا ىلع ةرافلا نش ا دصاق اينابلا يف

 ةدع ىلع تلوئساو يورلا ليبخرالا ةي رجيلا ةراعلا تاخدف روكذملا اشاب نودلا

 ةنده تاصح مث ٠ مهترامع اشاب نيدلا ريخ تتش نا دعب ةقدانبلا ةيروبجل رئازج

 ةينيطنطسقلا ىلا ناطلسلا داعف ناكل راش روطارب»الاو اسنرف كالم نيب

 شويج تراغاف ناطاسلا لبق نم رجلا ىلاو يلوباز يفوت م 154٠ ةنس يفو

 ناطاسلا ضونف ٠ امل ةلباقألا دوب ةنيدم اورصاحو ثسب اولتحاو رجلا ىلع اسغلا



 زعل ااا ومس 0070ج و ال نافل قله غفل نرد تق 9: نها ا ا ا 010 لة حاتلا 71 زل ا ام 557777 تسلا تس ات "فام سل وك عافت ١

 «115» مالسالا لود خيرات

 ةينامع ةيالو ره ادالب لمجو اهلخدو دوب نع نييواسلا راصح مقرف هسفنب ناواس
 هدّشر غاب اذاف اهنبا ةيلوفط ةدم الا رحلا لتي ال هنا يلوباز ةلمرال ةباتك دوعتو

 هيلا اهدر

 كلم لسراف ناكئراش روطاربمالاو اسنرف كلهنيب عازنلا داعم ١04١ ةنسيفو

 هتيدورا لوا ناطلسلا ددرتف ٠ ناطلسلا دجتت ةناتسالا ىلا نالوب ويسملا اسنرف

 عم هلوطسا يف اشاب نيدلا ريخ ؟ريخا ريس هنكل اسنرف كلم لوالا سيسفرف باقت

 اوءاقاو يوانرغلا لوطسالا ىلا مذنا كانهو ايليسرم يناثملا لوطسالا خابف ريفسلا

 فو «نيركسمعلا نيب فالغلل اهواتجي 0 نكلوم ١١4 ةزس اهوحتنف سين ةئيدمىلا

 مهتبستو هيلع ىراصنلا جايط هلينائءلا لوظسالا ةدعاسماسن رف كلل« يأ ما 54 4ةنس

 هلوطساب اشاب نيدلا ريخ دامف ناكلرا عم حلصلا دقعو نومل لاب هتناعتسالقورملا هل

 م16 45ةنس اهب يفوتف ةينيظنطسقلا ىلا

 اسما كالء دننيدرفو ناياس ناطلسلا نيب ةنده تدقع م1641 ةنس ىفو

 ةيزج ناولس ناطاسلا ىلا مقدي نا دئنيدرف دبعمت نا دمب تاونس س#خ ابلجا

 ناطاسلا نيب برحلا تفيئئسا م 1١01 ةئنس يفو ٠ كود فلا ٠# اهردق ةيونس

 ملقا نع اسنفلا كام تلخت رهخلا كالم ةيصو البازيا نال اسما كلمو ناملس

 ةدع يف نييواسفلا ىلع نويناثعلاارسعتت م١ 567 ةنس يفو ٠ ةدبعات الخ اينانلتارت

 ةافو دعب م 1965 ةنس يفو هناتسالا ىلا دوعلا ىلع ءاتشلا لصف مرطضا نكلو مقاوم

 يرخهو ناولس ناطاسلا نيب تدقعيناثلايرذههنباةفالخواسنرف كلم لوالا سيسارف

 ةريذج حتما يواسئرفاا لوطسسالا ىلا ينائملا لوطسالا مض ىلع ةدهامم روكذمل
 عوقول اب لالتحالا رقسي لو ةريزجلا تتقو نيتل والا بكار متراسف . اكيسروك

 لسرا م 5١د ةنس يفو ٠ ةناتسالا ىلا ينائءلا لواشالا داعو نيدئاقلان ب ةرفنلا

 راصح دعبو اشاب نطصم ةدابق تميت ةطلام ةريزج ماتنفال ةيرحب ةرامع ناطلسلا

 نم دقف نا دعب لئاط ريغ نم (مجار ريزولا اذه دئرا هددعت» تايجحمو ديدش

 الا نيرشعوحن هشدح



 ةياثعاا ةياعلا ةلودلا «ا؟2 0

 كتلي درف نب + نايليميدكم نال رج 3 دالب ىلا ن اطاساإ داع 6م ١55 ةئس يفو

 كاد تك َن اطاسلا دصتق را ريمأ باشا نو ٠ ياكوت ة هنيدم دخا اسمئلا كام

 يف ) راودكس ريمأ نأ هقب ١ رط يف ةغأب نكلو ريهشااوأرا ةملق ذخأيا راسو اسمثلا

 هتليدم رصات واراراصح لبق و هحأ 2 عمكي نا داراف 4 لح ف ةقر 0 ىلع ب بتافث (رجلا قل

 ضرم كالذ ءانثا يفو اهل اًرصاع ناطلسلا ماقاف اهتملقب اونصتو اهلها اهالخاف
 ٠١ ةئسال1آ رمعلا ن 7 وال هللس رام اوله نا ةذع رفص 7 يف فوتو

 لك ءارعشلا هاثرو اًديدش انوع سانلا هياع نش ةئس 45 هتطلم ةدم كتناكو

 اهل طم ف لوقي ىقأ يم دوعسلا يبا يقفل ةيرم كاذ نم ناسا

 روقان رن ن 0 تعلم لق صضراالاف روصلا ةحفن ما ةقعاص توصا

 اهنمو

 رومام لك 5 هرماوأ تضف نهر نامزلا ناجاس يعأ كاذ ما

 روديتو رابج لك تريضو هئارم اناذلا الم يرو نمو
 باو مزحلاو ةمكملاب اةوصوم ردقلا عقر هللا همحر ناواس ناطاسلا ناكو

 هكلامم مسقواممسايسن دحاو هتنطاس طب اهبو ةديدج نيناوق أشنا هنال ينوناقلاب

 ةياغ 0 بترو ةظئاح اعمال ّ أسعلا ٠ ْن ةقرف ة نأ لك يف ماقاو تان الو ةهدع ىبا

 ةلودلا لخدل !ًديدج لاو كيا مظنو ٠ ركاسملا طيضا مزأي أم ميج ناقت اهتالا

 تنسو همايإ ف ةلودلا ةكوش تدادزاو ةرخآف ةينبا لح ايف ماق و٠ اجرخو

 اًدِح اهاوحا
 لآ نيطالس نيب مقي م اميظع اناطلس ناك ناولس ناطاشلا نا لوقن ةلجلاب و

 همسا عامسا دنع مصارف دعت رت تناك ضرالا لها عيمج نأ ىّتح هنم مظعا نامع

 جوا ةلودلا ثغاب و هذدعب هيلا لصت ل اميظع امدقت همايا ف تاحونفلا تمدعتو

 ةلاخلا ىلا تلصو يت- ىرخا رقبقتلاو ةراث فوقولا يف اهدنب تذخاو اهتداعس
 نآآلا اهيلع ىتلا

 شيجلا لف نم افوخ هنوم ربخ ريزولا متك ناءبلس ناطاسلا ةافو دعب و



 «١؟ا مالسالا لود خيرات

 يذلاهئوم ةعاذأ مدع ىلعاص رحناميلس ناطاسلا مسأب تاهجلا ةناكي راصتنالا انو

 ناطاساا هلو لوصوب ةناتسالا نم ةدركا راخا هيلا تنا نا دعب الا هعذي مل

 أهم لاعالا ماهم همالئساو اهلا ميلس

 ةضسمسمت نبل

 ردامبل ىبا ىلاثلا يلح ,ناطلسلا 9 9
 مااوالك -لهكك ةاس نم وأ ه ةريك - ةل/4 ةنس نع

 هوبا يفوت امأذ هاربا ىلع اريما هيبا مايا ف ياثاا ميلس ناطاسلا ناكو

 عارسالا هيلا بلطي و ا رس ريخلا هماعي ري زولا هيلا لسرا مدقت اكراودكس رهاظب

 ابلها نم ةلمَغ نيح ىلع ةينيطنطسقاا لخدو ميلس ناطلسلا صممف ةيايطنطسقلا ىلا

 ماقا نا كعاو .٠ مه5ازل4 ةلاع لوالا عبر 85 نينبالا مى كلم را رسل ىلع ساحو

 هدلاو هل روغنملا ةثِح لقتب لافتحالل راودكس ىلا ع رسما نيموب ةناتسالاب ناطاسلا

 ةينيطنطسقاا ىلا

 الواو يشالملاو تازإل اب ناك لب هيباك ةئطلسال الها مياس ناطاسلا نكي لو

 ند ةيسايسلاو ةيبرهلا لاعالا ىلع بردملا ىالقص اشاب لع ليوطلا ريزولا دوجو

 ريزولا اذه ةسايس نسح نكلو ةلاوم ال ةلودلاب لشفلا قدلل ناءيلس ناطلسلا مايا

 2 ةدحاو ةر طوقا نب امظفح اب'ادعا بوأق ف ائبابعو ةلودلا مسا مظعو

 اهطورش نمو 1 ]هكر ةئس رياربف 1١7 ةخرو» ٌةدهامع اسفلا نإو اهنيب حاصلا

 اهفارتعاو ةقباسلا دورعلاب ةررقلا ةيونشلا ةيزجلا ابعفدو رجلا يف اهكالما اسمغلا ظفح

 كلم مم ةندحلا اضيا تددتو ٠ ةيلملا ةلودإل نادغبلاو سالفلاو اينائاست ارت ةيعباتب

 || ٠ نادغبلا ريماواين واوب كال ١ نيب لصح يذلا فلامتلاب يلاعلا بالا فارتعاب ايئولوب

 ا ارق كول» نيب ناك 1 ديبأَت اسنرف كل مساتلا لراش عم قافتالا ددجت مث

 | يد يرذه حيشرت ىلع نيتاودلا ىتاقثا كالذ ىلع ديزو لرالا ناميلم ناطلسلاو

1 
 مسا

 ثلاثلا ءزجلا 30 مالسالا لود خيرات



 5 ل

 ةينامعلا ةيلعلا ٌةلودلا «ا؟؟»

 ةهج نم افلا دض اًريصأ امل توكيل اينولوب شرعل اسنرف كالم يا اولاق

 ىرخأ نء ايسورو
 ديب ثناكو سربق ةريز> مان يناثاا مييلس ناطاسلا رمأ م 197٠١ ةنس يفو

 ناك رك املا نه هتامح ام ددع نا ليقو ةيب را بككارملا اهيلا توجوتو ةقدانبلا

 راصح ىلا اولقتنا مث الرا ةحالملا اوذحاف اشاب ىفطصم اهدوقي يدنج فلا ةيام

 سطسغاربشرخآىلا موصلا لوأ نم اهياع راصحلا مادو اجرب اهياع اونبو ةيسففالا
 ينلا ةيءاحلاو اباها عفادو عفدم فلاوخن اهيف ناك هنا ليقو ةصوغاملا اورصاح حث

 تمرطضا مث راصحلا ران تدمْف ءاتثلا لصف اندو ٠ لاطبالا ةعفادم اهيف تناك

 زاع ذا ةروكذملا ةنسلا نم سطسغا + ينالا حتفتملو م 19/1 ةنس ليربا يف
 ةلودلا ةيالو _تَث سرق ترعماو . ميلستلا ىلا اوئللأو دورابلاو توّقلا نيدوصخلا

 م 141+ ةنس زيلكتالا اراتحا نا ىلا ةيلعلا

 نه سربق ريغ يف مهتوطس طاسإلا اوفاخ نيينائملا باغت ةقدانملا ىأر الو

 5 ىلع كيو لوا اوزبحو ةطلام ناسرفو ايناس كام ع ودينا مه الما

 برخلا راث ترعسنو ةئيعس+ ٠ ٠ و ناك يذلا يناهعلا لوطسالا اودصقو ةزيغس

 ماو منه اودخاو نييناثملا ىلع نودلا رس 5 2 ايبا برق نياوظسالا نوب

 دنع تناكذ ىرسالا ضءو مقدم م.٠ اوذدخاو ىرخا ًاننس أوقرغو ةئيفس

 عباشلا مولا يف هلوديعل دبع ةيلغلا كال اراك ذت اوعنصو ةيظع حارفا جنرفالا

 ١ فتروااسملا مم ةناتسالا ىلا رايخالا هذه ثخاب الو . ويوتك ااريش نعم نبي رشعلاو

 ءانب نينءأ نيلسرملا جرخاو يالقص اشاي دم ريرزولا مالا كرادتن نيلسرملا لتقب

 يراصق لذبو ةئيدح 5 ءىشش روك ذملا ريزولا ذخأ مث . اسلرف ريغس باط ىلع

 فو 0 ةنيفس نيدو نيتيام ةدحاو ةنسيف زبج ىجح اهحيلسو اهزييجت يف مده

 لثأأ هجو ىلع حلصلا هنم بلطتو هبلا رذتمت ةيقدنبلا ةخيشم تاسرا كلذ نوضغ
 برملا فقواو كلذ ىلا اهباجاف ةنطاسلا فرش ىلا

 نود اهولتحاف م 1و7؟ ةنس رخآ يف سنوت مهوطسا دصقف نوينايسالا اما



 «ا؟*» مالسالا لود خيرات

 مهلا أجنلا دق ناك يذلا نسا ىلوملا اهناطاس اهيلا اوداعاو ةمواقم الو ةضراعم

 اشأب نانس اهدرتسا ىتح ربشا ةينا8 ضق ل نكلو ٠ ءدالب نييناثملا لالتحا دنع

 يفوت م 16/4 ةئس ريمسد ١” قفاوما ه ةذع ةنس نابعش ؟0/ يفو ٠ ةياعلا ةلودلل

 ريشأ هو نينس مل هكح ةدمو ةيرق ةنس ه* هرمعو يناثلا ياس ناطلسلا

 تامه وسم

 و مييبأ ثلاملا دارص هياطلسلا 9 1

 مادو .- !هالؤ ةئس نموأه ٠٠١ ب ةم؟ ةنس نم

 برش رظح هنا هلامعا ةروك اب تناكو ٠ ثااثلا دارم ناطلسلا هنبأ ءدعب ىلوتو

 ءالءوع راثق ةيراشكلالا دنع اميس الو هلاعتسا اكفو قرطتسا دق ناك يذلا ردا

 لوهذ هنم نأتي ال هنم رادقم لوانت نه رظنلا ضغ ىتح هوعئاصو رمخلا ةعابو
 الاكيش همسا اج ر ةيراثكلالا ىلع سكر بصتو 0 ةحارب لالخالاو لمعلا

 ةقردلا هله 01 'قافلاو بغشلا دادزاف بيرق دبع نم ساو يلاطيا هللصا

 دعب انيح تأرط ناو ملسلا نه عون نيحلا كلذ يف ا ةلودلا نيب ناكو

 نالعا ىلا يضفتا 5 / امكل نيئءالا ركاسع نيب تاعزانمو تاشوانم نيح

 ةندابم اين |تمربا و قانولا ءاقي يغقت نيقيرألا ةحلصم تناك لب برح

 دارع يراطلسلا نيب تاقالعلا تناكو ١ 5 ٠ هالال ةزس اهءودب نينس يفاع ةدأ

 قوقحلا اي دبأو ةيقدنيلا ةيروب# نيبو هني كلذكو دج ةنسج اسنرف ةلودو

 امدقع اذار ننس :نزكي نا ابغا ةاوغ اهنلا قاطو داو ىلإ ةيراوتلاو ةلمتقلا“
 ةكلم لابازيا مم قفتاو ٠ ةيعسرلا تالفحلاو تالباقملا يف لودلا ءارفس رئادس ىلع

 ةينائملا ءيفارلا اهوخد دنع يزيلكنالا ملا زيلكتالا بكارم مفرت نا ارئاكلا

 يواارفلا معلا اهيلعو الا ةلودلا دالب لخدت ال ةيوابروالا نؤسلا عيمج تناكو

 بورا مماو ٠ يناثلا ميلسناطاسلا هنبأو ب ا مايايف تناك دورع 32

 تاشوأانملا تناكف مجعلا مم هبرح يه ثا اناا دار ناطلساا مايا ين 2 تناك يف



 ةينائعلا ةيلعلا ةلودلا ١« ؟4»

 بغري ناطلسلا ناكو موققلا ىلع ةليوط ةدم نم ترتاوت دق نيتودلا لاجر نيب

 ءاهيف مهبغشو مهتوادس نع بورحلاب مهاذشاو ةمساملا نع ةيراشكنالا دامبا يف

 لتقف رديح هنبا هتلخو م 1605 ةنس يفوت دق بساط ىميملا مجملا هاش ناكو

 تناكو دم هوخا هفلخو م 19/7 ةئس ًاموهسم تاف ليعامسا ءوخا هفاخو لادل

 هذه ةصرف زاهتنا ذئنيح ظعالا ردصلا يلاقص اهشاب دمت ىأرف هيلع ةمسقنم دالبلا

 ةدايقب هشويج نراطاسلا لسراة برألا نالعا ناطاسال نسف محملا يف نئفلا

 سإلفت ةئيدم لئحاو اركمف مجملل ةمباتلا سك رجلا دالب ىلا !هيف راسف اشاب ىقفامصم

 لصف فري ىغمو جركلا ءارما نم ًالامع دالبلا هذه يفبصنو م ١6/8 ةنس
 ازريم ةزمح هيلع رما اشيح ءاتشلا يف مجعلا ك١ دش نوزيبارط ةئيدم يف ءائشلا

 ىنامصم يفوت مث ٠ سيل ذخا ىلعوتي مل هنكاو نييناثملا نم ندملا ضءب درتساف

 ناتسغاط ىلع ىلوتساف اشاب نائع هناكم ناطلسلا ماقاف يناثعلا شرجلا دئاق اشاب

 ىلا داع ىرخا بورح يف رصتنا نا دمر و م ١589 ةئس رزالا رحب ءىطاش ىلع

 راف جركلا دالب يف يذلا شيجلل !ًدئاقو ظعا اًردص ناطلسلا هبرتف ةناتممالا
 هراصتلا دعب مجملا 0 نيرإت ةنيدم لخدف لئاقم فتاام.6 ىلع وبري شيج ىف

 حاصلا دقع نوئس تس ةلاوم بورحلا هذه ترثسا نا دعبو ٠ ازريم ةزه- ىلع

 ةلودات مجعلا ةلود تاذتو م 6١م5 ةئس سرام ؟١ يف مجعلاو ةياعلا ةلودلا نيب

 ضمبداعو زيربت ةنيدمو ناجيبرذا ضعبو ناتسرولو ناورششو جركلا لامعا نع

 ةناتسالا ىلا شيلا

 ' هنا نيعدم ةبلاملا رظان ىلع اوراثو مهيغشو مهتنعت ىلا ةي راثكنالا داعو

 ةرم اوراث مث. هراد يف هولئتف مهام لك ميفوي ملهناو رارعلا ةصقان هارذ مهيلا مفد

 ناطلسلا ناويد ىلا اولخدو ركاسعلا نم ممريغ مم اوقنتاو م 155+ ةنس يرخا

 مهكماوج ممدقني مل هنا نيعدم ذئموي يرتفدلا في رشلا | دمم نوبلطي اولسراو

 مهيلع جرحت مهبلط ىلع اورصاف هولتقي نا ةفيخ مهيلا هميلست نم ناطلسلا منتماف

 نيروعذم اومفدناف ةرادحلاب مهتومري اوذخاو نادلغلاو مدخناو ةيماحلا ضعب



 و صمت

 «|؟هد مالسالا لود خخ رات

 درتو السجر 1١١7 مهنع لدتقو طع مهضعب ءىطوو باسبلا يف اوكارتو
 رثكو زي ريتو ةرهاقلا يف كلذك اومنصو اهيلاو اولئقو تسبادوب يف ةي راشكنالا
 مهتطلس تفعضو ةالولا يديا تلغو اهلك ةكلمما يف قاقلاو بغلا

 لغشي ناب هلا لاخلا هله نم صلختال ةليح دارع نراطاسلا دي لو

 ايئمش تأ دق تناك ىتلا افلا ىلع برحلا ناعاف برحلاب ركسعلاو ةي راثكنالا

 مظعالا ردصلا ا ا نائس زعواو : بلاي اهتضق ة هملمس هدم 5 اهاوق ثددوحو

 ًاالعا ربل موخت هركسمب قرتخي نا قانشبلا ياو اشاب نسح ىلا تقولا كلذ يف

 رصنلا ناكو الاجس تناكف م 1599 ةئس ريخلا يف برحلاران تدقتاو ٠ برعلل

 اشاب نسح نييناثملا نم لتق مث نييواسمنلاو نيب رجمال اًروطو نييناثهلل !ًروط
 عالق ةدعاسلا شويج تتفو ثسبادوب ىلا شيجلا مزهناو كسرملا يلاو
 يفو دلب ةئيطلا يف داز امو ٠ ماوقو ةنس اشاب نانس ارضعب دركسا ١ مث ةينائع

 مهتتلامو ةلودلا ىلع نايصعلا اينانلسترثو نادفبلاو خالقلا راهشا ةمغل روبنطلا

 ةنيدم ىلا اشاب نانس مهيلا راسف ايناملا روطاربماو اسفلا كلم يناثثا فل دور
 ضعب لخدو خالفلا ريما ليئاخيم هيلع رصتنا نكلو م 1648 ةنس تسراخوب

 ءارو ام ىلا رقبقتلا ىلا نويناثماا رطضاف ابلهاب لكتو اهتيماح لتقو ةيناثملا ندملا

 مهنم ذخاو ىرخا ةرم مهياعرصتناو روك ملا ليئاوك* ريمالا مهعيتو بونادلا

 ءاسم يقوتو ثلاثلا دارم ناطاسلا ضر مث ٠ يلوبو كين ةئيدم اهنم ندم ةدع

 ما ةنس ربياني 18 قفاوملا ه ٠٠١١ ةنس لوألا يداج م

 ب حي و اجب تحجب

 دار مرببا ثلاثلا رم هداطللا 2 5 5

 م1118 - هوم ةنس نموأه 1٠١15 ب1 ةنس نم

 رطاخلاب ةفوذعت ةكلمملا تناكو كلاثلا دمه ناطاسلا هنبا هدعب ىلوثو

 نس ا ةيراشكلالا تنمتو ءارزولا عماطم أرج نم لخادلا يف ةيكترم جراذلا



 ةينائعلا ةياعلا ةلودلا « 1 ؟51

 ةدعاسع بوادلا ءارو م ىلا نيين اثملا درط لو خالفلا ريمأ ليئاخم نكو .دونجلا

 امثاي نانس غلب او ٠ اشاب نانس ةداوقب اشي دحم ناطاسلا هيلا لسراف اغلا دون
 ىأرف مهمه دحتا نمو اسفلا ركاسعو ليث امي ريمالا هاقثلا ةكلمم لا موت رخا ىلا

 ىلا فيك شيج يف راسو هسفنب ضونف ١ دمم ناطلسلا ةوفثلاو ةيخلا تزهتساف

 ةلاسبلاو ةيملا مهتدواعف هشويج ةدايق هسفاب اذ 1 برالا ةحاس ىلا مث دارغاب

 نيدحتملا ركاسع 9 ىرخا مئاقو هل تناكو .٠ ايناملاو اسهلا شوي> ىلع رعت |

 ةناتسالا ىلا دوملا ناطلسلا داراو اشاب نائس تام مث ةلماف مئاقولا نكت ١ نكلو

 دئاقلا نبا وعو الازم كارثالاو برمعلا دنع فورمملا الاكيسا هشردع ةدايق كرتف

 لصالا يونجلا اشاب الافج

 ىلا اودوعيل ىرغصلا ايما ند شيجلا ن٠ ًاقيرف حرسف اشاب الافج اها
 لصو و .٠ هشيج وأ فضا نيل املا يفو مهدرطف ةئافم هل تعفو لوقو مهناطوا

 هر ىعسل لجر مهمدقعو ةلودلا ىلع نايصملا ةبار اوعفر ممدالب ىلا ءالكو

 رجلا برحب اهاغدنا عم ةلوالا اوبعئاف نامر# ةيالو ضع ىلع اوباغتو ىجي زاب

 نكلو هحارج نه تامو يجيزاب هرق حرج دونجلا مهيلا تلسراو ةصاخ اسملاو
 ةين طاسلا شويجلا هتب را ند» ةدع ذخاو هراثب ذحخالل نسح ياو هوخا ماق

 هدونج طالخا يفاريلاراسف قانشبلا يف ايلاو نيمو هحالس يمري نا اًريخا هتهرك او
 ناطاسلا لسراف مزقلا يلاو أمضي ىمعو ٠ اسفلاو ربملا عم مهبرح يف اود ثيح
 برخاو مرقلا لهاب لكنف ةكلمملا موخت ىلع ًظفاعم ناك يذلا اشاب ميعاربا هيلا

 مهتاف امع ضيومئلا نيبلاط ةينياطنطسقلا يف ناسرفلا ةروث كلذ بقعو ٠ مهدالب
 اول واحو نسح ياو هيخأو يجي زاب هرآ ةرون باسل لوضانالا يف مهتاعاطقا نم

 ةطاوب مهثروأ ةلودلا ترها ةيضقلاو ةيرهذلا فحلا ن* دجاسملا يف 1 بهن
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 «١1اال مالسالا لود خيرات

 م1500 ةاس ريما د؟ ١ قفاوملا ه 1٠١17 ةنس بجر 15 مول يفو ٠ ةيراشكنالا
 نياسؤ كح ةدمو ةذس "اب هرمو دارم ناطاسلا نباثل اغا دوم ناطلساا ينو

 يي يبت و يي

 رت مبا لو ورا روحا ماطلسلا0 م

 م1519 150+ ةنس نحوأه 1١55 ب 1015 هلس نم

 8 دعا ناطلساا هنبا ةفالخلا ىسرك أوين ثلاثلا دمع ناطلسلا ةافو دعبو
 تكأاأدب مف ىقاطصم ىعسي خأ هل ناكو ٠ ةنس ١9 ىوس رمعلا نم هل نكي ملو

 يفوت ررشأ ةمضبب ةفالخنا دئسم هئاقترا دميو ٠ هفالسا ضعب ةداع ترج مت

 ىلا ثعب لب ةفالخلا رادب نيميقملا ءارزولا نم هنع ًاظوع م 7 ل لوالا هريزو

 ةقراخ ةناماوؤد>و ةيارد اذ اني اش اكو رم مقا كب راكب اشاب دارع

 ناك ام ماتا يف دمحا ناطلسلا ذخأ مث ٠ عيفرلا هيصنم مامز ملتساو رضحفل ةداعلا

 لسراو ةمزاللا تازيهجتلا يف رماوالا ردصاو ماهعالا ب رج نم ةفلس هيف عرش دق

 ىناو#ت هنكاو رمالا لوا يف مجعلا ىلع رصتناف: اشاي دهم ةدايقق تحت ”ايظع أ شيج

 ناكو ٠ هنع انع مث هلتق داراو هيلع ناطلسلا بضغف لئاط ريغ نم داعو وي

 قب رطلا ءانثا يف تافف رجلا ةب راحل اشيج اشاب ىلع ةدايق تحت لسرا دق ناطلسلا

 مث ٠ هنحت لياط ال برحلا هذه يف بلا ناكو ٠ روكذملا اشاب دمت هناكم نيمف
 تكرتو ةنس نب رشع ةدم ىلع حلصلا يفر جاو ناطاسلا نيب اشاب دارع ىع
 ةيزجلا مقد لاطبا طرش تت ايناما كلم فادور روطاربمالاو ةلودلا نين 0

 ١ 2200 مويلا كلذ نم هناو ةلودلا 0 0 اسمنلا ةلود تناك ىَت

 دادولا رئاعش ةيواح روكذملا روطارب.الا ىلا ناطاسلا ءره لسرت يت 0

 لك ةصاع يف نيفرطاا نه ءارفس ماقي ن 0 ةباتكك لدابثملا رايتعالاو

 ةادهاممل' هذه لدم تدقعمث ٠ مويلاكلذ ْن' كاذىلع ةداملا ترجو نيتلودلا ْنح

 .١1 ةئس كلذ ناكو اسنرف ةلود عم

 جب سس يب يس ميس سس بي يي سلسل
 000101 روتةور تع مسالا 7223 لا زج ١ ::كهسم راب واسط ا حس ستات بط اطل طل اكن: ةطاطاب 00 تسعد او 1و رص تم تبسم ها



 ةينائعلا ةيلعلا ةلودلا «ا١؟مه

 مايا يف ةلودلا أاوصع ن نذل ةاغبأا د مطق 5 ىف دهجا ناطاس لإ ىعس مث

 ناجوديعس ه ةرقو ةشيملا ىلع ياو 1 يذلا | شاب نيدح مهم د همايأ او هدلاو

 نم مروغو نانيل لبج ىلع كاس ناك يذلا نيدلا رش ريماو دا ركالا اح دالوب

 ميلتقو موضقل ىلع ضبقو مولمش دديفرظع ششي 0 2 ا دارع تعبف جراو ا

 نايغطلاو يدمثلا ف رطإ نادليلا نم هوكلد 2-3 اوناك 1 مم عجرتساو

 ةبراحل شورجلا دوقي ترا اشاب دارع ناطاسلا رعا ريا ةنس ةأدب يفو

 ناكو ٠ هعم برع نواعم لوا اشاب حوصن ذخاو ًاهرك هديس رما لثتماف مايعالا

 ثعيف 357 ريس راس كاذلو برحلا هذه نم ةدئاف ميظدب هب للءءري ال امشاب دارع

 اظن اغا .هارغ قرنا هل لوي :ام دخلا :قاطلسلا لا ةيرس ةلاسرب اشاب موصن

 وهمنا ناطاسال ماهو بورحلا تاقشدو راطخالا بوكرا حاصي دعي مل هتخوخيشا

 ثعب هطاشنو ةدامال اش دارم بي ناك ذو ناطلساا أما كلذ لثا حاصا نو 1

 ام هب لعفي نا هبلا ضوفو اشاب موصن ةلاسر اهاضو ةرابعلا ةفرطا ةلاسرب هيلا

 اهيلع هملطاو اشاب حوصن رغما هيلا راثملا ةلاسرلا ىلع اشاب دارمفقوالو ٠ ءاشي

 نا يلع ٠ كلذ دنع اشاب موصن صئارف تدمتراف اهالوم ناطلسلا ةلاسر ىلعو

 حلصا تدع الو نسلايف تنعط دق يا » لاقو هنبال بالا ةلءام» هلءاع اشاب دارم

 يبرحلاو يسابسلا يبهنم نع كل تازانت دق يننا اهو راطخالا بوكرل كمعز بسح

 ركبرايد دالب ىلا بحسااو كاذب ناظاسلا ىلا بتكو شيجلا ةدارق هجلوو « امم

 “ةرمعلاا نم هلو ربشا ةعضيب ةثداحلا هذه دعب كانه تامو همايا ينتاب ىف ثيح

 ىلع ىلوةساو مربقو مهيلع ربظتساو ماوعالا ةب راحل مدقتف اشاب خوصت امأ ٠ ةئس

 حوصن باجاف حلصلا بلطي لسراو لامجلا ضعبب أجتلاو سابع هاشلا برهف زيربت
 مجملادالب عماوجيف دمحا ناطاسلل بط نا هياع طرتشا نأ دعب كلذ ىلا امثاب
 ا-متث دحا يتلا ةراسخلا عيجرتا موقثو ب رخلا فيراصم ةيسرأفلا ةلودلا عقدت ناو

 ركاسعلا ثيحستاو ةحلاصملا تمّت هجولا اذه ىلمف ٠ ةيناثعلا ةليذلا دال يف

 دومعلاك الت مجملا هاش ثكن م 131 ةنس يف هنا ريغ ٠ داليلا كالت نم ةيناهاشلا

 توجت تاي رع ابوك عع تحس



 «١؟ة» مالسالا لود خيرات

 ىلعةيناثعلا شويا تاوتساو نيتلودلا نيب ةيناث برحلا ثمتفف طورشلاب في و

 مهنم كاهو دربلاو جولثلا ةرثك نرم ترخأت مث ديدش راصج دعب عالقلا ضعب
 دالب نم هنحتف ام لك كرتب سابع هاشلل دهعنت نا ةلودلا ترطضاو ميظع بناج

 نيمرحلارماب اًريثك دمحا ناطلسلا ىنتعاو ٠ لوالا ناولس ناطاسلا دهعنم مجعلا

 امهتهق ساملا نم نيصفيبالا ربقل ةيده لسراو ةنيدملاو ةكمب ةريثك رث ام حلصاو
 ةضغلا ن« رامسم وهو يردلا بك وكلا قوف اعضوف رانيد فلا نونايث ليق ام ىلع

 يف هراثأ نمو تاريذتا لمفو دجاسملا ةرامع نع رثفي ال ناكو ٠ رادبجلا يف
 موا فو ٠ عضولا ةنسح تارانم تس هل هم<اب فورعملا عماجلا ةينيطنطسقلا

 دمحاناطإ سلا يفوت م1311 ةئس ربقون ؟؟ قفاوملا ه ٠١١5 ةئس ةدمقلا يذ ؟+

 نائع ةئبا نم رغصل ىظصم هيخال هدعل نم ةفالكعاب يموا نا لعل لوالا

 رمح ريببا لو زنا ىقلطصم هناطلسلا -

 مااا 511 ةنس نمواه ١٠١ ؟ال هس 15 ةنس نم

 مل هنكلو دمج نبا لوالا قطصم ناطاسلا هاخأ اوعياب و ةيصولا قجب موقلا ماقاف

 لوا يف ةلودلاناكرا نم تاياغلا بابرا هلزع مث اب رقث ربشا ةثالث الا كلما يف ثبلي

 م114١ ةنس رياربف ؟قفاوملا ه ٠١ 1 ةئس لوالا عيبر

 ص 02

 رمصا نيا ىلاملا مدامشع هياطللا د ”1)

 ماا18م اك14 ةنم نمواه ".١ أ 257 ةنس نم

 رمعلان م هل نكب ملو لوالا دمحا ناطلسلان با يناثلا ناينع ناطلسلا هناكم اوبصنو
 اسنرف ريغس نعلا يف لقتعا دق ىفنطصم ناطلسلا همع ناكو ٠ةنس ١١ يوس كاذ ذأ

 نم راونلا يلغ ايولوب فارشا دحا دعاس ةرافسلا بتاك نا يمال هناجرتو ةريف بناكو

 اوت الث ةيلعلا ةلودلاو اسنرف نيب عرطضت نإ برحلا راق تكشوأو هيف ناك يذلا نجلا

 ثلانلا ءزملا و 5 مالسالا لود خيرات



 ةينائعلا ةيلعلا ةلودلا « 82١1و

 نيسح لسراو ميلقتعم نم هيئاكو هتئامحرتو ريفسلا جرخا ةكلمملا تف ناثع ناطاسلا

 ةلزانلا كذب تمسحاف لصح اع رذتعل أسنرف كام ىلا هلق نم يودنم شوواج

 نامثع ناطلسلا دْختاف نادغبلا ةراما نوؤش يف ايولوب تاخادت ءانثالا هذه يفو

 هذه متف يشو هتينما ىيقحتو اينولوب ةكلمم ىلع برا رابشا يف ادس لخادتلا اذه
 كلذل دبي نا داراو ايسورلا ةكلمو ةياعلا ةاودلا كالما نيب الصاف اهلمجو ةكلملا
 باوصا نييعلا ف ةطاسلا نم يتفلل ناك ام صقناف ةياحاد قئالع ضعل نمطرتلاب

 هنض لوع 5 زعل الكل هسئاسد رش نمايل طقف ءاتفالا لع اهرصقو مطزعو بصانملا

 ىلاعت هلا هاش نا هارتس اك ىنت أم فالخب رمالا ناكف ئطصم ناطلسلا
 اودترا مهنكل نوصح ةدعيف نيينراوبلا نوينامثعلامجاعوايلولوب كالمةب راج شرملا ريس 9

 دقعي نأ نامثع ناطلسلا رطغاف ٠ برهلا نع فلا ةيراشكنالا باطو نيرساخ
 يلا ناطلسلا داعو م 0 ةنس ربوتكا 5 موي يف كلذ متف نيينواوبلا عم حاصلا
 هراوأ مهعاوم مدعأ ذدخأم لك ةيراشككالا ىلع قدملا هنم لخا دقو ةينيطنظسقلا

 ابمظنيو ايسا يف شويج دشحي لسراو مهئانفاو مهب كنتفلا ىلع مزعو هل مهتضراعلو
 زوو + ةي راشكتألا اقام وم دارا ذم ميقطساوب اهل ليست لاعتلا لع اهوديو
 ةقفاوم كعب كلذ مه ملو ناطاسلا ماخ يلع اوقفلاو اوجامو اوحابف كاذب ةيراشكنالا

 8 0 ىو ا مث © ي |3779 ةئس ورام ؟ ١ قفاوما ه ١٠١1 ةنس بحر 5 موي يف فلا

 سسوس نيمو سمسم

 ( ئيئات ) رم ىبا لورب' ىفلطصم هداطلسلا بي

 م1558 - 565 ةنس نموأ ه ٠١0 ب 11 ةنس نم

 كلذب اوفتكي ملو هعلخ ربخ مدقل يذلا لوالا ىنطصم ناطلسلا كلملا ىلا اوداعاو
 ةلودلا خيران يف ليثم اهل تبسي مل ةعيظف باكترا ىلع ةحقلاو ةراسجلا مهتلمح لب
 ١ هولتقو جاربالا ةعبس نحب ةفورعملا ةعلقلا ىلا نارثع ناطلسلا اولخدا مهناف ةينامثعلا

 . نوأشي نم نوبصني اوناكق ةيراثكتالا يديا يف ةبوعلا كلذ دعب ةموكملا تراصو
 ْ عداد الو عزاو م سيل ىفوف اوحبصاو بهاوملا مهلا لزجا نم بصانملا نولويو
 ١ ةنطلسلا لع ضاقتنالاةالولا ضعب رهشا اوةكلمملا تاي الورئاسيلا ءابولا اذهىودع ترسو



 «١ا١ م مالسالا لود مي رات

 مجان ٠ لاوحالا هذه ةناتسالا لها سوفت تحمحكسو ٠ مهتايالوب لالقتسالاو

 هكا 00 راثاف يمظعلا ةراددلا بصن» شكناك اشاب يلع ةيلوت ىلع اًريخا

 ما ١7 ةنس ٌةدعقلايذ ١١ يف هولزمف ةيلقعلا هاوق نهوو هي زع فعضأ ةيناث ىنطصم

 لوالا دمحا نبا عبارلا ا دارم ناطلسلا هناكم اولوو م 157 ةنس ريمتيس 1١ قفاوملا

 لو ربا رمح نبا عيارلا دارع باطاسلا -2 8

 م او ١ ب 1557 ةنس نم واه ١١55 10 9:9 ةنس نع

 تامالع هيلع حولت بفاث لقع اذ ناك كلذ عمو ة ةنس 16 كاذ ذا هرمج ناكو

 ميظع جايم-ا يف ذعموب ةلودلا تناكو - ليقتسملا ن نحو باقلاو نانجلا ةوقو ةعاجتل

 ةيراشكلالا درق نم يظع رطخ يف تناب ذا اهماهم ةرادال ةأفكلاو ةفايللا هيف لجر ىلا
 هذه ةصرف زهتنا دق محعلا كلءسابع هاشلا ناكو ٠ ٠ جراخلا يفو لخادلا يف نايصعلاو

 يف اضيارأتلا تاناخ طخاو ٠ اهماهتلا اًدصاق ةيلعلا ةلودلا كالما ىلع اطسو تاكابترالا

 ةللابو ٠ ةيااودللا ايف نوعقوي و ةلودلا دودح ىلع نودعتي فوزاو مرقلا يحاون

 امس ايإ دج بعص زكر يق ناك ةفالطظا للم يت اهدنعا دار ٠ ناطلسلا نا لوقأ

 يف ةلوا أددباف ثابملا لكيف عقاولا لالتخالا دس يف ىعسي طخاف ٠ نسلا ريغص وهو

 رتتلا تاي دعت عدربد نايثع 0 هيخا لتقل ايس اونأك ىيذلا 0 رباد لاصتتسا

 رسل ةنس كح لسرا ةرئاثلا ًادها نا دمبو ايسا يف ةلودلا ءالكو نايصعو

 دق اوناك يتلا دادغب ةنيدم دادرتساو مجعلا لاتقل مظعالا ردصلا اشاب ظناح ةدايقب

 اهاع قيضو اهرصاحو ءادغب ىلا اشاب ظناح راسف ٠ ديعب ريغ نعز نه ابيلع اولوهسا دق

 رد.هلارطضاىتح برطا نع اوعنتءاو ةي راشكتالا رمذتف ابرام اهنم لبي مل هنا الا ةدم
 ةيناث دونما راث ثيح ركب رايد ىلا م لصوملا يلا عوجرلاو راصملا غفر ىلا مظعالا

 اشاب هلفابا ناكو ٠ اشاب لياخ 0 ىلوو ملقعالا ردصلا اشاب ظفاح 51 لزعف

 هيلع َّوقب لق هرصاحو هيلا اشاب ليلخ 2 نايصعلاو داقتنالا ربظا دف مورضرا يللاو

 ْ يف اشاب هظابا لخادو مورضرأ ىلا اذه راسف اشاب ورسخ هناكم ماقاو ناطلسلا هلزعف

 م 1772 ةنس قانشيلا يف ادلاو هبصنو ةعاطلا كلش



 ةينائعلا ةيلعلا ةلودلا «1 ماج

 نسلا ريغص ناكو ازريم هاشلا هنبا هناكم ىلوتو سابع هاشلا يفوت هانثالا هذه فو

 ةأخ ابلخ دف ناذمه ةديدم ىلا غلب و اهبلع يلوتسي نأ امماظ مجعلا ىلا اشاب ورسخ راسف
 مجمل شويج ىلع تارع ثالث هقبرط يف رصتنا نا دعبو دادغب دصق م م17 ٠ ةئس

 نا اشاب ورسخ رطضاو !ًديدش اعافد !ميماح دئاف اهنء عفادو اهرصاحو دادغب يلا غلب

 دوعلا عيبرلا يف داراو ٠ لصوملا ىلا عجري ناو ءاتشلا لصف برقل اهنعراصحلا مفري

 0 يف هل ءادعالا ةجحارم نم 0 بلح يلا راسف هرما هدوثج لثتمي ف دادغإ ىلا

 ٠ اشاب ظفاح هب ماقاو هبصنم نع اشاب ورسخ ناطلسلا لزعف هدونخي قثاو ريغ وهو

 اوراثف نوبغري ام ىلع ميعواطو مهب قفر هنال الا لزعي ل هنأ هدونطل اشأب ورسخ رهظاف

 اوراس كلذ ىلا ناطلسلا مهبجي مل امو هبصنم يف ٌمءاقب نوبلطي ةناتسالا ىلا اولسراو
 اواتقو ناطلسلا ةايح ىلع اهنم فيخ ىربك ةروشب م 1١8 ةنس اوماقو ةناتسالا ىلا
 اشاب ورسخ- لتقب رماو مهتحاقول ناطلسلا ظاتغاف ديدجلا مقعالا ردصلا اشاب ظفاح

 ةيدفلا هذه بيس هنأ هداقتعال

 ناطلساا ذخإ تفولا كللذ نمو اغاب دم ماريإ ةرادصلا بصنم يف ناطلسلا يلوو

 نيثاعلا نيقلقملا نم مريغوةي راثك ةكنالا ءاسّؤر ةاذاجميف ةوسقلاو مزعلا ديدش ربظي دا هرم

 هيشخو بواقلا هتبابع تاوتف ةنتف وا ةروث يف كارتشالا هيلع تثنث نه . لك لقب رمأب و

 ةحارلا تبتتساو يد_تلا نم مهلاوماو مهسوفن يلع سانلا ن و رغاصالاو رباك الا

 ميعلادالب ىلا هسفنب دارع ناطلسلا راس م 115 ةنس يو. كلما ءاجنا رئاسو ةناتسالاب

 ا اة5 ةنس ناور ىلع ة ةيلآث : مجعلا لف ةناتسالا ىلا داعو زي ربتو ناور ةئيدم جيف

 دادغب ةنيدم رصاحو لتاقم فلا ٠٠" غلب ليق فيثك شيج يف ةيناث ناطلسلا راسف
 هشيج ثلث وحنو محعلا شذج نم الا ٠١ وحن كله نا دعب ةونع اهققتفاو ةليوط مايا

 م1786 ةنس يفو ٠ حلصلا نأشب تارباخلل هئارزو ريك كرات ةينيطنطسقلا ىلا داعو

 اهيف ميقاو نائع لآ ةلودل دادغب ءاقباو مجمل ناور ةنيدم عاجرا تف هطورش تررقن

 مهضعب لوق كلذ نف دادغب جن يف راعشالا ظن نم س انلا رثكأ دقو ٠ ريزو
 اهادراف دادغب ةعلق ازغ 5 هللا ةنيلخ

 اهالعا لفسالل كدا هشيج اهرصاحام دنعو

 هلت مل نونملا نا الا اهتوطسو اهتبيه قباس ةيلعلا ةلودلا ىلا دارم ناطلسلا داعاو

 ةنس لاوش 15 موي فوتف بابشلا لبتقم يف وهو بيطرلا هتايح دوع تفصق ذا اليوط



 يدعو مالسالا لود خيرات

 اًرهشا ١و ةنسا 7 هلكح ةدمو ةنس ١" هنسو م 174٠ ةنسرياربف 8 قفاوملا ه١ ١4

 رمصأ نيا ل وورا هاربا رياطلملا .- ”ه ٠

 م1154 --1314 ٌةنس نمواه 1١45 - ٠١68 ةنس نم

 ةلودلا يف اًبصنم ىلوت نكي لو دمحا نبالوالا ميهارب 0 لا هوخا هدعب ىلوتو
 اينافل سارت ريمأ ىلا رعواف برع لايم نكيإو مرا نيب س 3 لب نيطالس اذ نم 5”

 فرش ىلع ىدعتي نم يلع َه لمولا ديدش نأك هنكل ٠ 0 ريشي انك اس كَ ال نأ

 مهلا لسرا اهواتحاو فوزا ةنيدم ىلع ه اآ511 ةنس قازوقلا اطس ا كالذلو ةلودلا

 ةالوطسا زبجو ٠ اهوقرحا دق اونأك نا دعب مهيدبا نم ةنيدملا درتساو مهب لكن كيج

 ىلع اوضيق مهنال ةقدانبلا دب نم تيك ةريز رح متفأ اشاب فسوب ةدايقب هراسو ايظع

 هنأر ءأ 0 يرارسلا ت تاء اولتقو هثباو هتحو زو ( يساغارازيف 0 يرا هلا تاغا

 ١ تاغا ةأرماب امرفم ميهاربا ناطلسلا ناكو ةرهيسم هيب رت هوبرو هئبا او ورصأو

 0 0 ةنايسالا نم لوظسالا علقاف ةراسو لوطسالا نزوح ريل هغلب اذ هله

 ةنس رخالا عمل 4 3 ايناخ ةنئيدم مأعأ اهيسارع هنئس تقلا ةريزمجلا ىلا لصو او

 رخآتل ةروكذملا ةنيدملا ىلع نوينائعلا ذوحتساف م ١51585 ةئس هياوي ان قفاوملا هما وم

 ءادتعالا اذهب ةقدانبلا لع ال ٠ يسانملا تقولا يف اهيلا لوصولا نع ةيقدنبلا نفس

 ٠ ةروملاب نودومو نوروكو سارتب اوقرحاف نانويلا دالب يف ةلودلا كالما ىلع اواخج
 هضراعف ر هيكلم يق ئرامتلا كابي نإ كالذ لب اقم يق دارا ميهاربأ ناطلس ل١ نأ لا و

 مهخي راوت يف ةصقلاءذهاوش> جئرفلا نأ ليقو كلذ 3 يدنا كيعس ا هداز كعينأ ىتفملا

 معا هللاو لصا 0 9

 ةيلانلا ةنسلا يفو ةريزجلا رك ميهاربا ناطلسلا ركاسع تحتث م 1747 ةئس يفو
 ةناتسالا يف دونجلا ةروث اهبحهش نود لا ةريزجلا هذه ةمصاع ايدنك ةنيدمترصاح

 مرمذتل ةيراشكنالا ةقوج فسع نم مكس جهاربا ناطلسلا نارب_#هللا ليصفتو

 مهئاساورب كتفي نأ داراف ةكلملا نوؤوش يقف لخادتلا ف مسهتبغرو هلامعا مداقتناو 8

 لاقيدج“ اومعحاو هيلع اورمثئاو ناطلسلا دصقمب اوملعف هنانب يدحا فافز ةليل يف



 ةيناثعلا ةيلعلا ةلودلا <« :"١

 هب راثكتالا اوههو ٠ يدنفا ميحرلا دبع يتاللاو ءالعأإ ضع مهلا مع كلأو عماج > ةطروأ هل

 1١4 موإ مهاربا ناطلسلا اولزعو اودارأ ام مهل مم هلزع اهي اوررقوركسعلا نم مريغو 1

 ١ م 17448 ةنم سطسغا 8 قفاوملا ه ١١54 ةنس بحر

 ربا ربا عيارلا رمح داطلالا - 45١
 مااخلا ل 15144 ةنس ندمواده !ا١ و5 - 1١ هم دنس نع

 نء رك رمعلا نم هل نكي مو ميارلا دمع ناطلسلا هنبا ةفالطعا يسرك يف اويصنو
 ناطلسلا ةداعا اويلطو مت ام اهاضر مدع رك اسعلا تربظا مايا ةرشع دعبو تاونس

 مد كنب اوعرساو نوكي نا هاسع ام ةباصعلا ءاسؤر يشفت ةفاللا شرع ىلا هاربا
 تراصو ةلودلا يف ىضوفلا تعقوف ٠ تاياغلاو عماطملا ديهش حارف ايرب مهاربا ناطلسلا

 نيذلا دونملا ىلا داسإلا اذه ىودع ترسو اريدك ر قوت الو اًريغص محرتال دودجلا

 نا اشاب نيسح ركسع رسلا مدئاق رطضا ىتح تي رك ةمصاعايدنك نيرصاح اوناك
 ةقدانبلا لوطسا نكت ىتحةيرججلا دونملا عيمج ىلا لافا لصتاو ةنيدملا نع راصحلا عفري
 سونلو سودنتب ةقدانبلا لتحاو م م ةنسم ينائعلا لوطسالا ىلع راصتنالا نم

 تاغف ةناتسالا ىلا لوصولا نه نمل ةلماهلا نفسلا اوعنمو روغتلاو رزجلا نم اهريغو

 اثاب دمحم ةرادصلا بصنم ىلوت نا هللا ضيق نا ىلا لاخلا هلله ترغ“او راعسالا

 - هريغ هل ملا» هلع مايالا لوط نال رابتخا اذ اًقذاح نسم الاجر ناكو يلدب رك
 طاطخغالا يف ةلودلا عقوا دق ناك يذلا لالا دسيف عرش هنب و نانع ملتس سا االاحو

 تدفت مهتداعك اوراثام دنعا اًريخك ١ اتلخ مينم لتقو ةوسقلاب هب راثكتالا لاعو

 ةرصاخملا ١ ةقدانبلا نفس ةبراخ ةلوادسا م ١561 همس لدرا 00 موت هعو ميهيدعت ةودح

 داق وعدو يفوت نا دعب نكلو نييناثعلل رصنلا ذئيح هللا حتي و .اهيراخ ىلودردلل

 روغشلاو رزالا ن٠ هولثحاام ةقدانبلاو 4 دركس اويلاثعلا لوطسالا رصتنا قدنل ١ لوطسالا

 20 ةربشلا ملاع ىلا هجرخاف رابثعاو ة ةرهش أذ هديس 5 لعجي نا ريزولا داراو

 0 ةيقدنلا لها ةبراح ايتالد ىلا ودب بهذيو هتدايق دعب نأ ناطلسلا ىلع راشاو اج

 اشاب لع ماقاو 1 3١ه عنو شاملا ةدايق مخسل ةنردا ةندم ىلا ناطلسلا يحدق



 ١« هد مالسالا لود خيرات

 2 نئقع ةرول تلثادح روهش ةعضبب ةنردا ىلا ناطلسلا لودو دعإو ةعجاعلاب هيصنم

 ناطمللا نبا هنا ىعدا الجر نا كلذو ابيلاو اشاب ميهاربا ةسيسدب لصوملاو باح يحاوت

 روبمح هلضعو هلثقب رعأ ام دنع لتقلا نم ان اهنا ايعاز ديزياب هسفن ىع#و عبارلا دارم

 رسكلاف ةروثلا ران ءافطالو اًروز ىب رعدملا كاذ ةب راح ريغص شدجي اشاب دمع ثعبف ريفغ

 لاسراو ةئردا ىلا ناطلساا هب بهذ يذلا شيملا ةداعا ىلا رطضاف تشيلو شيلا

 ضبق مث قرفتو هعمح قرقو روك ذملا يعدألا مزهناف ةاصعلا ران دامخال ةلودلا ةوق لك
 ىلا ةحارلا تداعو التفو كالذ يف بيس ناك يذلا اشاب مييهاربا عم ةيردنكسالا يف هيلع
 براحو ةلودلا ىلع اينافل ارت بحاص كرتوكار ضقتنا م 1504 ةنس فو ٠ ةلودلا

 2و هدرطو ةعستت مظعالا ردصلا يبريوك اشاب دمت ميلا راق مييلع رهظو اهدونج
 ضقفنا 02 ا 40 ةنس لكم ندي نإ هيلع اطراش لاو هناكم بصنو داليلا

 رصتناو مظعالا ردصلا امييلا داعف روك ذملا اينافافاوت ريما هعم دحتاو اضيا الفلا ريما

 برالا هذه نم ًاعجار مظعالا ردصلا يربك اشاب دمع نآك انديو ًانيبم اًرصن امهيلع
 هنأ هناكم ماقاف هدقفل اكل فتراطاسلا نوحو ءمل551 ةنس ةلردا يف ةافولا هتمد

 روما نيس يف هيبا كللسم كلف قذحلاو ءاكذلا يف هيك ناكو اشاب لضاف دحا
 شورجلا داقو هاباف صلاب ةيقدنبلا ةب روهجو اسفنلا ةلود هتفشاكو ٠ اهحاخنو ةلودلا
 اهتيماح اشاب كسا ه ا اهتعانمو اهتناصح مو لرغُم ةعلق رصاحو اسهلا ةبراول هسفنإ

 حالسسلا ير مدثع ناكأم لك اهيف 7 نيملاس اهنم مهجورخ طرشب ميلستلا ىلع
 8 ١114| هنس ريسشلس نا قئاوملا ه 1١15 ةنس رفص 6 2 اعف اهواخ اورئاخدلاو

 ابايلاب ثاغتساو ايناملا كلم دلوب ويل اهس الو نيينائعلا ةوطس نم اب روا لود تعاتراف
 اببلا زعواف هدجنيل اسنرف كالمرشع عبارلا سي ول وجري نا هايا ةلئاس عباسلا ردنكسا
 هيفا نه 0155و يسنرفا يداتج فال 1 ةيس هيلا لسراف كللذب اسنرف كلم ىلا
 ران ترعس تو يوافلا شيلا ىلا ءالكح مفناو ٠ 5 م توكل ١ ةدايقب نييناملالا

 دئاقلا ريغ منهل رصتلا نكلو ندملا ضعب اولتحاو لوا نويناّمعلا رصتناف برخلا

 دلوب ويل لبقو ملكأ| دقع ىلع اعيمح اوعجاف م 1174 ةنسريلوكوكيننوم ماعلا يواسفلا
 2 : 1578 ةئس حرفأا دي زم كلذ

 ةنردا ةنيدع م 1594 ةنس نم هتماقا راد لعج دق عبارلا دمت ناطلسلا ناكو

 اوربظاو اهنموبايغ ببسل ةينيطنطسقلا لها رمذتف قياسلا هريزو هيلعراشا دق ناكاك



 ةينامعلا ةياعلا ةلودلا «ا858

 لئالق مايا الا ثبلي ملو داعف اهيلا عوجرلاب اشاب دسم هرب زو هيلع راشاف ءاضرلا مدع
 اك نيد_سفملا ردغ ىشخي ىسما هنال صنقلاو ديصلا بلط ةححب هناكم ىلا داع ىنح

 تيرك ىلا مظعالا ردصلا اشاب دمحا بهذ م 1134 ةئس يفو ٠ هئافلسر البق اوردغ

 تلسراف ٠ ةيقدنبلا ةخيشم يدبا يف ايقاب ناكام حاتنفاو كانه برحلا رما زاجتال

 ايلاطيا لودر ئاسو اياسبلاو نوبواسنرفلا مدجناف تن رفلا لودب نيعتسن ةروكذملا ةخيششملا

 برح دعب ةريزجلا نوينائعلا حتف لب ةدئاف ىفداب كلذ لك_تأب مف ةطلام ناسرفو
 اهنوصح نم* مدهت دق نأك ٠ ىنب و نيظفاحلا اهيف مظعالا ردصلا ماقا نا دعبو ةديدش

 م 15170 ةنس ةمساعلا ىلا شبجلا يقابب امجاو لفق اهجارباو

 م1578 ةنس ىلا تمادو اينولوب و ايناملا يف ةيناث برملا تمت م ١37/9 ةئس فو

 نزل اشاب دمحا مظعالا ردصلا يفوت اهسفن ةنسلا قو ٠ مهملع ةراتو مهل ةراق تناكو

 كلذ ىلا نائع لا ةلود 5 اوماق نيذلا ءارزولا لقا نم ناك هنال هدقفل ناطلسلا

 نيب و هني ناك هنا يلع هفاس نود ةوطسلا يف نكي ملو اشاب ىنطصم هرق هفات ٠ رصعلا

 ىلا ىففأ روفت ةينيركوا قازوق نيب و هنيب عقوف ةياردلاو قذلا يف مظع نوب كاذ
 برملا تعقوو مهثوعد تبلف ايسورلا ةلود نم ةناءالا ءالؤه بلطف حالسلا لمح

 جرخ كلذادمم ناطلسلا غلب ١ الو ناي ناثعلا ىلع نويسورلاو 0 مم ا 5/4 ةئس

 هرءاخ لاخلا كلت هريذو ىأر و بوغرأ اب هجورخ تأ 3 لاتقلا ةحاس 'ىلا هسفنب

 ةلاح هب ليقف حاصلا . ضرع دق يبمورلا رمصيقلا ن ناكو لجولاو فوملا

 رمهتنا نا دعب و اسفلا ةبراعم ًدصاق رحلا ىلا ريزولا اذهراس م 1181 ةنس يفوز

 ابعالف ىلع ذوحتساو م 174 ةنس اهرصاخل اسفلا ةمصاع انيف ةنيدم دصق اهرك اسع ىلع

 ذا ةريخالا ةمحامللا الا حتنلا ةمدنل هيلع قبب ملو عفادملاب اهراوسا مدهو ةيجراخلا

 ايناملا راطفا نم ةريفغ ريهاج هيلا مهلا دقو اينولوب كلم يسايوس ملالط تايقا

 كبتشاو ةيئامشعلا ركاسعلا فوفص ىلع ةدحاو ةعفد اومجنو اهريغو اينوسكسو ايرافاك

 دبك يطغلو هامدلاب ضرالا تبضخت ىتح ءاسملا ىلا حابصلا نم ماد لئاه لاتق امهنيب

 لاجرلا ديدانص اهنع لكت ةلاعف هعوبجو يكسايبوس لعف دقو ناخذلا نم ءابسلا

 بلظي نا اشاب ىنطصم اًريخا رطضا نكلو دوسالا ةمواقم ةيناثعلا رك اسعلا تمواقو

 داع الو .ريثك قلخ مهنم كله نا دعب رافقلاو يراربلا كلت يف هشيج تعشنو رارفلا

 ناك ذا هلتقنوبلطي وهيلعزورمذثي ركاسعلا داوقو سانلا ذخا دارغاب يلا اشاب ىنطصم

 ان د يب يي يبت



 «<اماللو مالسالا لودوي ران

 شاب ميهاربا هرق هناكم ميقاو هلغقب ناطلسلا رهاف مازمنالا كلذ يف ببسلا وه
 ىلع ايسورو اينولوب و ةيقدنبلاو اسفنا تبلاأت انيف عئاقو يف نييناثعلا مازهنا دعبو

 بوص لك نم ةينامعلا ةكدملا ىلع ةدحتلا لودلا رك اسع تفحزو ةسيلعلا ةلودلا ةيراح

 ىلا ةطلامو ةييدنلا نتسو نادعبلا ةالب ومع اينزلو كام كتايوس كانغ تراس
 ٠ م 1565 ةنس نانويلا ندم رثكأ] ةقدانبلا شويج تلئحاف ةروملاو نانويلا دالب
 لزعف ٠ م1249 ةئس عالقو نوصح ٌهدع تاتحاف رجا ىلا انما رك اسع تفحزو
 ركسعرسلا هناكم ىلوو سدور ةريزج ىلا هافثو ملظعالا ردصلا اشاب يهاربا ناطلسلا

 ضاينا هيلع اًريثكر سعت ىركلو هريبدت نسحو هتعاجتل اًروهشم ناكو اشاب ناملس
 يف وهو ريبشلا نيرو يد كودلا ةدايقب افلا شويج تناكو ٠ رقبقتلا اذه دعب ةلودلا

 نكت ملف ادوب ةنيدج نيروصحلا داجنال اشاب ناهملعرساف ادوب ةنيدلرصاعم تقولا كلذ

 ةعب راو ابك أح لتقو م 1187 ةنسس نيرول يد كودلا اهاخد لب اهنع راصحلا عفر نم
 مويلا يلا ةلودلا كالما ن ةنيدملا هذه تجرفت هدونج نم فال ١

 مثززعي يدنج فلا ٠١< نم افلّوم اشيج نييناثعلا دودجلا اياقب نم اشاب ناولس عمجو
 ركاسع مجاه ُ تادمملا زينو رك اسعلا بيردت يف ءاثثلا ةدم فرصو مقدم ٠١

 (م11417ةنس سطسغا ١؟)ه ٠١ خةنس لاوش "٠ يف رك اهوم لبس يف ةدجتلا لودلا
 اواتحاو ممرئاخذو مهحالسو مهعفادم مثرفلا منو نويناثعلا مزماف لاتقلا ةدتشاو

 يلا راحدنالا اذه ربخ غاب املو ٠ ةيساورغ نم عالق ةدعو اينافاسنارت ملقا

 هيلع اوروثي نا اشاب نابلس ركسع ايأقب ىلا اولسراو اهب نوقابلا دونلا جاه ةناتسالا

 ناطلسلا نم نوبلطي ةناتسالا ىلا ادفو اواسرا مث ٠ هولتقل دارغلب ىلا هرارف الولو اوراثف

 مهقدح نم ايدافتو مهتروثل داما هلعقب رماف اشاب نايلس لتقب رمأي نا
 ناطلسلا علخ ءارعلاو ءارزولا ضعب ررقف جراملاو لخادلا نم ةكلملا يلع فيخو

 نا دعب م 1341 ةنس ريقوأ 8 قفاوملا ه ٠١56 ةنس مرت ؟ موي يف هوعلحت عبارلا دم

 م 1155 ةقئاوملا ه ١١١4 ةنس ”الوزمم يفوت م ٠ ربشأ ةسمخو ةيرق ةنس 3 ٠

 هممصيخ ص رخال ل هاو لا ل او ع حصص

 كلاشلا ءجلا (16) مالسالا لود خيرات



 83*١ا«

 يارا ىبا ىلاثلا مرالس هياطلسعلا 0

 ٠ م1151 2 1541/ ةنس نمواه 1١١1 ل 1١55 ةئس نم

 ناكف لوالا معاربا ناطلسلا نبا يناثلا نالس ناطلسلا هدب ةقالخعاب اوميابو
 راطخالاو لاخلا كلت ناطلسلا ىأر الو ٠ جراخلا نمو لخادلا نم اشوشم هكح ادبم

 هبلظ ىلا هابيجت لق علصلا امهملا بلطي ةيقددبلاو افلا ىثموكح ىلا ثعب ةلودلاب ةقدحلا

 فاخ دارغلبىلا لصو الو ٠ هسفنب شيلا دوقي نا مزغو ةوقلاب ةوقلا عفد ىلا رطضاف
 هرسكك م 1185 ةنس هفالخ !ًدئاق لوف برحلا نف هله كلذ نمرثك | مدقتي نا
 دق فكراكو روهشملا يلرب رك اشاب قطصم ركثموي ةرادضلا ىلوتو ٠ ةهشنح اوتنشو.جرقلا

 اسفل ىلعرصقناو شيملا ةدايق دخأف ةيسايسلاو ةيبرطا امهتأرج هدجو هينا نم ثرو
 اتحير تناك ىرخا نك اماو دارغلب اهنم صلخقي»او م ١591١ ةكسسو م !١ هع

 ءانثا يفو . ةيقدنتلا يق ضيا ةزئاق ةيناؤعلا مالعالا تناك ىرخا ةهج نمو ٠ كلذ لبق

 ةنس وينو” قفاوملا ه ١١ ١؟ةنس ناضمر 57 موي يف يناثلا نابلس ناطلسلا قون كلذ

 روشا ةينامو تاونس ثالث 5 نأ دغب بقع ريغ نع م41

 ئيقارا هربنا قاتلا را هناطاسلا - "ينال

 م ا5ؤه -اك1 ةنس نهواه !!.هةيمسدع أ ١1 ةنس نم

 لوالا ميهاربا ناطلسلا نبا يناثلا دمحا ناطلسلا هوخا هدعب ةفالحلا يم رك ققئداق
 تاجاع ةينملا نا 5 تروحلاو ريبدتلا يف هيلع هداتعال هيفنم ىلع مافعالا ردضلا قاف

 | ةّجارم دنع لاثقلا ةحاس يف م 1151 ةنس سطسغا ١8 يف يفوتف ريطخلا ريزولا اذه

 - اغاب يلع يجهنيرع ةءافك مدمل ةلودلا يلع ىربك ةماط هتافو تناكف ةيواسفلا شؤيجلا

 ركاذلا قمت ءيش ناطلسلا اذه مايا يف ثدحي ملو ٠ ةرازولا بصت» يف هفلخا يذلا

 يف يناثلا دمحا ناطاتلا يفوت مث ٠ م 1548 ةنس سقاس ةريزج ةقدانبلا لالتحا ئوس

 ؛ مجح نأ دعب م ١395 ةنس رياربف 5 قفاوملا ه ١١١5 ةئس ةيناثلا ىدامح 7؟ موي

 ربهشا 8و نينس



 يا ؟ةرج مالسالا لود ميرا

 ريك نبا املا ىفطصم هاطلما - 8

 مااالء8 5كم ةنس نمواه 1١16 ةنس سس 1105 ةنس نم

 تثراطاملا ناكو ٠ عبارلا دمع ناطاسلا نبا يناثلا ىنطصم ناطلسلا هدعب ىلوتف
 شيلا دوقي نا يف هتيغر ربشا ةثالثب هشنطلس دعب نلعاف شاجلا تباث اءاوت قطصم

 مدع يف نييئولوبلا لعرصتناو قازوقلا ناسرفب انيعتسم اهيلا راسو !ينولوب ةب را هسفنب

 ضيا براحو ٠ اهبرح هلرسيقي لف ةعادملا ةباغ يف تناكو جربمل ةسنيدم ىلا غلبو عئافو
 عفر ىلا هراضاو مرقلا دالبب فوزا ةنيدم |رصام ناك ذا ايسورلا رصيق ريك الا سرطب

 لزت ملو م 1543 ةنسرصيقلا هلع باغ نكلو م 1158 ةنس ةنيدملا هذه نع راصحلا |
 ايسورل ةعبات

 ىلع رصتناو اهنوصح ضب جتفورجلا دالب ىلع هشويحب نطص» ناطلسلا راغا م
 ناجوا ريمإلا نا لا اًريسا هذخاو فال 1 7 هشيج نم لتقو اسفلا شويج دئاف يفارق
 مروبع دنع ةيناثعلا دوبجلا مثد م 1747 ةنس اسفلا شوج ةدايق ىلوت يذلا اوفاس 3
 مهنم قرغو مظعالا ردصلا اشاب دمحم مهتلج يفو اريدك ًقاخ ممل لتقف رهنالا دحا

 ماقاو ٠ اتا قانشبلا دالي لخدو نيقابلا ناجوا ريمالا عبتت مث رهنلا يف نوريثك
 لغوتلا نع ليراجوا ريءالا فقواف يلرب وك اشاب نيسح ةرادصلا بصنم ف ناطلسلا
 ليطاسالا دئاق درتساو ٠ قانشنلا دالب كرئو رقبقتلا ىلع هربجا لب ةلودلا كالماب
 سيول لخادت مث ةيقدنبلا ليطاسا ىلع نيتعقو» يف هراصتنا دعب سقاس ةريزج ةيئائعلا
 2 ةليوط تارباغت دعب و نيبرامتلا نيب نيبلا تاذ حالصا يف انرف كلم رشع عالرلا

 رياني# + يف شنتفولراك ةدهاعم يف ةيقدنبلاو ايسورو اسفأاو ةيلعلا ِةلودلا نيب معلا دقع
 !هتءرب رجلا دالب نع ةيلعلا ةاودلا ىلففت نا ةدهامملا هذه طورش نم ناكو م 1355 ةنس'
 درت ناو ايسورأ اهتضرفو قازا ةنيدم نع لزات ناو اسغلا ةلودل اينانلسنار' ملفا نعو

 ملفاو رولا نع ةيقددبلل تلختو ٠ اممكلت دق تناك ينلا ندملا ضعب اينرلوب ةكلمت ىلا
 ابك الما نم اريك امسق ةدهاعملا مذهب ةلودلا ترسفت ىكيتاي ردالا ريل ىلع ايسامد
 لاقتسا م١107 ةنس يفو ٠ اهدالبب ةيوابوروالا لودلا خماطم تدادزاو اك رواب

 ناكاذهو اشاب ىنطصم هناكم ناطلسلا نْيعف ةرادصلا بصنم نم يلزب وك اشاب نيسح
 ةدهاعم قرخي نا مزعو نرفلا لود عم قافتالا هيلع 6 ابع ضار ريغو بر الام .



 171 و سس ب سسسسم

 ةيناثعلا ةيلعلا ةلودلا «ا1+.»

 راضع أهدونجو زكلملا نايعا رعش الو ٠اس ملا يلع ترطب ناو ةروك ذملا شتفولراك

 نراطانلا اول 35 ةيناث ةيلعلا ةلودلا ىلع ابروا لود نلت نم هيسلامو ةسايسلا هله

 لطي قفطو يلربوك أشاب نيسح ةطخ ىلع راسف اغأب دمع ي مار هن م نيعو هلزعف هلزع

 ناطلسلا اولأسو ةيراثكلالا هيلعرانف ملاظملا عن :غ و تاوشرلا با صا بقاعيو دسافملا

 اوعلخو ني رئاثلا ىلا اوىتناف دو ىللأ م نم ةقرف مهعمنل لسراواو ِط م ىلا موب ف هلزع

 س سطسغا ١6 قفاوملا ه8١١١ ةنم رخالا مير ؟ يف يلاثلا ينطصم ناطلسلا

 ربشا 1و تاوئس 4 هلكح ةده تناكو ٠ م1178
 كتل 01

 رمت مييبأ ثلاثلا رمصا ءباطلسلا - <66

 مااا ١/١8 ةنس نم وأه 1١ 6* هالل16 ةنس نم

 . ةيلملا ةلودلا ءاحغا عيج يف "داس مالسلا ناك ةفالخلا دئسم ناطاسلا اذه
 ايسورلا سيف ربكالا سراط» نيب مدقو قاس ىلع ةمئاق برملا ذئموي كناكو

 نيح 8 1 8 ةئس ىلا امشي برملا تمادو جوس كام رع يناثلا سولراكو

 مزمئاف ربكالا سرطب هيلع زافو افوالب ةكرعم يف روكذملا سولراك ارغب

 ماركالا ةياغمركي ناب ردئتقو ناطاسلا رماذ 0 رد ف لو ةلودلا دود لخدو

 نم باطي ذخاف سولراك اما ٠ ةلودلا ةني زخ نم هتميث لك فيراصم نوكت ناو

 تناك ىتلا ةدهامل ا رظن كلذ ىلا هبجي ل ىسورلا رمعيقلا لاتقل ةدِهْم ناطاسلا

 يتلا ةقئافاا هتروشلو بلطلا اذه ىلع حاملالا سولراك ةموادمل نكلو نيتلودلا نيب
 تدمغءا دسالاب هبقاتو هيلا ليت ناطلسلا ما تناك ىتح ناطاسلا طالب يف اهلا
 ثتاسراو مم ا١ال]11 ةئس ايسور يلع برحلا تربشو هيلط ةباحا ىلع اًريخا وإلا

 روم دمع نإ فرطلا نب لانقلا كدت أف يجاابلا اش ب لع ةدايق تحت امظع ًاثيح

 نييم رطخ قف روظربمالا ناو رسصيفلا شوج رقبقت ديدُش حافك كمبو ثوري

 اهنكو ريا ابجوز حيصال اشياردو امذم انب رئاك هتجوز رمآلا كرادت موو



 ا «كككله مالسالا لود ميرات

 هدي تالتما ١ يذلا يناثءلا ري رولا رطاخ ءاضرا يف لاغو صرع لك تاذب

 ةدهامم ىلع رعبقلا عيقوتب ىتتكاو رسصيقلا نع راصحلا عفر جاهولا رثصالا نم

 نوئش يف لخادتي ال ناب ديمثو فوزا ةنيدم نع اهاضتنم لخت يتلا نزكاف
 كالذ نم ملغ وه ام ةصرفلا هذه يف رصيفلا نم لانا ري زولا صاخا وأو ا.ولوب

 حلصلا دع نع اظرخ قزمتي جوسا كالم رشع يناثلا سولراك داك كاذلو اًريثك

 ىلا هداعباو هيصتم نع ريزولا لْزمب ناطلسلا ىدل ىعسو طورشلا هذه ىلع

 نكي ١ اذهو اّشاب فسوب هدعب ةرادصلا ىلوو كالذ ناطاسلا لعنف سونل 5 5 رح

 ةنس 856 ةدم ةندهب يفق ةديدج ةدهامم ىلع رصيقلا مم عقوف بر كل هلام

 ايسورلا ىلع هل ةلودلا ةدعاسم نه جوسأ كالد رشع يناثلا سولراك دكدنع سئيف

 | نيتنس اهب ماقا نأ دعب ةلودلا دالب كرتو

 ىلا ةلايم ناكو داماد اشاب ىلع ةرادصلا بصنم ءانثالا هذه يف ىلوتو

 هروح لك ركل راثاق اكالنا ند دع اهالرذلا ىلا هرب ناب اق تزملا
 ند و تيرك ةري زج يف ندملا نما ًايقاب ناك امو ةروملا اهنم درتساف ةيقدنبلا

 كلم ثلاثلا سولراكب ةقدانيلا دحنتساف وفروك ةري زج الا نائويلا دالب يف ةقدانبال

 لاو مي هذخا ام لك مهيلع دري نا ناطلسلا ىلا بلطو مداهتال عرساف اسفلا

 تحجأتف هحرتقا ام لويق ناطلسلا ىباف برعأإ ًانالعا ةباحالا نع هءاذتما نوكيف

 نيينائعلا ىلع رصتناف ريهشاا اوفاس يدناجوا اسما شيج دئاق ناكو برحلا ران

 هسفنب لاثقلا ةحاس هياّتقال 3 ردصلا لتقو م 1715 ةنس سطسغا ه يف

 ةيامع ندم ةدع ىلءاسقلا شيج ذودتساو مازهنالا لع دهام توما رم 7

 نيب تارباخلا تراد 3 ٠ ةونع م 10/117 هنس سطسغا 19 يف دارغلب اولخدو

 0 وراشي ةدهاعب ةفورعملاةدهامملا اهنيب تدقعو كلذ و حاصلا دقمل نيتلودلا

 ًامسقو دارغلب اسمغلا ذخأت نا ابطورش ن نمو م ١1/18 ةنس ويلوب ؟١ يف اهيلع عقوو

 روغث نيلتسع ةئدانلا قس ناو خالفلا دالب نم انو ثرسملا دالب نم !ريبك

 ةيلملا ةلودلا ةّروَع يف ةروملا قت ناو ايسالد

 00 يي



 ةيناهثعلا ةيلجلا ملودلا «11١و

 ةصرف زئناف ابورواي هتايالو نم هرسج امع ضامي نا دوا ناطاسلا داراو

 ةدايقب نييناففإلا ةراغل مجعلا دالب يف تقولا كال قف تدح | ينلا تابارطضالا

 ييونصلا نيج ءاشثلا لوزنو يجمل ةيصاع ىلع مهئالبتساو سيو نب دوم مهئاطلس
 أشيج لسراف ةكلمملا يسرك نع روكذملا ينانفالا دو ناطاسال مجبل هاشنهاش
 نم ىلع يلوم و ناري 1 دالب ةلودلا شب -- لخدو مج حملا الب لع ةراغالل نياك

 يلع نيسح ما ماش 5 بساط هاش رسصتنا مث م'ء زيرإلو ا ناذم امها عالقو

 كالمإللا ميجرت نإطإسل لأ نو بال ١ لسراكملا ري رس ىلع هسولج بغو هيبأ ءادعا

 يلع مابعالا راغا بلطلا كلذ ىلا نالياسلا تفي ملذاو اهيلع ىلوتبا ناك ين
 ايدلع اواوتساو زيدبت

 اوجاهاو ةي راشكنالا راث جلصلا يف ءتبغرو برحلا ىلا ناطلسلا ليم مدعاو ٠
 قفاوملاه ١15 ةنس يلوإلا عير ١١ يف ببنلاو باسلاب اممط مهوعاطاف يلاهالا
 ناطاسلا نم ٍليلخ انورتب وعدملا ةروثلا هذه معز باظو م 107١ ةنس ربمتبس ؟

 ١ ةملامل نولئام موا ةجحي ةيرحبلا ليطاسالا لاريماو يتفملاو م ابعإلا ردصلا لتق

 وا ًاعوظ مهلتق يلع ميمصصتلا مهنم ىأر انو ميبلط ةياجا نع ناملسلا عتاف م معلا
 نود لاريءالاو ري زولا لئقب مهل ل هِصخش ىلا ماذا ىدعتي نا نم اوف اهرك

 مما طل ناطلسلا عاب ا نكل رجلا يلا ميمتج ١ داو 0 يمنذملا

 مطاقمسا اونلعإف اًراوج هيلع نابصبلا ىلعميعم هلهاسن معارج لإ هيلا لواطتلا نم
 ةغيلخ دوم ناطلسا ١! هيخا نبي اودانو م 0- صام نع روكذملا مويلا ءاسم يف

 ًالوزعم شاعو ٌةِضراعم نود مكلمملا يبرك نع ناطاسلا لزنن نونم'وملل أريماو

 تيبساو هدالب قف ةعابطلا ن : لخد ناطلس !| ايه مايا يفو اال ةنس يلا

 نآرقلا عبط مدع ”ططرتشم ثم كذب يبرتغلا يتلا رادصا دعب ةناتسإلاف ةعابطلا راد
 فب رجنلا نم افوخ فير



 ا طول لح سات در تاع حمص ل و دج لع يعش محافل حاسم تان د .ادطماي ل اا فص تحسم مسام دبا

 » اعود مالسألا لود رات

 ىقظتغم ديبأ لؤزنا ذو داظاسلا - ب عاقب

 م 1الهؤ سالال##١ ةئش نموأه -١58 1١ 114 ةنس نم

 هدنب اوماقا عبازلا دمم ناطمسلا نبا ثلاثلا دما ناطلسلا نورئاثلا ملخ ا
 اذه ساج انو يناثلا ىفطص٠ ناطاسلا نبا لوالا دوم ناطلسلا هيخا نبا

 يلوي نيرئاثلا ميعز ليلخ انوراعيل دئنيح ذوقنلا ناك ةفالخلا يسرك ىلع ناطلسلا

 ىدتعاو ٠ ناطاسلا ربص ليع ىتح هئاوهلا بمسح ىلع ءاشي نم لزعي و اشي نم

 هواتقف هرش نم ااخت هب ردقال اوبلأف ةيراشكنالا ءاسور ضعب ىلع ييعزلا اذه

 ن.الا بتئساو ةنيكساا تداعف هزاش ذخالا ىلع هوبزاحم وقي و

 ةدع يف ةيناثءلا شويملا كبلغتو مهلا عم برحلا دوم ناطاسلا ففنأتساو

 نيتلوألا نين دقق“ جلبفلا باط ىتش هركذ راما بس اههلص هاش دونخ ىلع مقاوم

 ريانا ١ وا »1144 ةئس كسر ١؟قفاؤملا ) م 177؟ ةئس يناثلا نوناك ٠١ يف

 ناغدراو زي ربتادع ام هحقف انك ةيلعلا ةلورإل معملا كرتي ناىلع ( م 1795 ةئس

 هتمجرت دقو ريبشلا جئتاذلا وهو هاش ردات دعب اهف راع ) ناغردات لقي ف ناذعو

 ساب ءاشنا نوما باقو حلصلا اذه مهتلاداوق ربكا(هللاءاشنا4؟ لصفب ينأي ايف
 اهو هسفن ماقاو سنماقلا ًاسامع هئبأ 8 نوو هماخو ناهفصا ىلا هشيجي هدصقو

 لاب وط ريزولا عساف . دادنب ة ةنيدم رصح يتخ ةيناثعلا ندملا ىلا تقحزو هيلع

 .روك ذملا اشاب,راثع اهادحا يف لئق عئاقو ةدع تناكف ةتبكل اشاب ناثع (جرعالا)

 نحو م 171 ةنس رباتبس ؟4 يف نيتاودلا نيب حلض ةدهامم تدنع اًريخاو 0"

 هنم هن ذخا اه هيلا درتو مهبعلا كالم.هاش رهان نأت ةيلملا ةلودلا فرتعت نا اهطوربش

 ناطاساا ههه م18“ ةئذم ةدماعف ترزفت اع نيتلودلا نو موققلا نوكت ناو

 عبارلا دارم

 ةضرفلا ايسوررلا تزهتنا 5 هذه يف ةلطغشنم ةيلعلا ةلودلا كنناك انهو

 ربك الا سرطب ةسايسل امين !مجاود“ةاشالم وا ايثواوب كالذا ىلع اسما مم تقفناذ



 ةيئاثعلا ةيلعلا ةلودلا »١544«

 ةكابملا ثايعا بقتلاو م اا/9+ ةنس يفوت دقاينول وب كالم يلاثلا تسغوا ناكو

 ثتسغواثماقاو اينولوب ىلع برحلا اسملاو ايسورلا تذاعاف اهيلع اكمل» سالسنائس

 اسئرف تنلعاف بعشلا هبختني لولو اينولوب ىلع اكلم يناثلا تسغوا نبا ثلاثلا

 ةلودلا لم يلاعلا بابلا ىدل ثعسو اينولوبلو لدعال اًراصتنا اناا ىلع برحلا

 قاب 3 ايسور نيبو اهندب نيصحلا زجاملا اذهل اقنع عافدلا ىف اينولوب ةدعاس» ىلع

 سالسناةس ىلع ايسور تياغت كاذلو ةلودلا ءارزو ىدل ةيغاص انذا ارف وعم

 دقع تفاخ ةناتسالا يف اسنرف ىعسب اسْملا ترعش الو ٠ ازولوب اهدونج تاتحاو

 ىلا تعرساف اسينولوب يف !يسور عم اهامسم طبه ةيلعلا ةلودلاو اسنرف نيب ةفلاحب
 كارتشالل بهأتت تذخأو ما 7هةئس انيف ىف ةدهاعم امهنيب تمرب أو فرف ءاضرا

 تدجوف ٠ برألا جتفت ايسور ىلا تزعواو ةيلعلا ةلودلا ةبراحم يف ايسور عم

 تلئحاو مرقلادالب ىلع !مشويج تراغاو م17 ةنس برحلا نالعال ةجح ايسور

 ردان عم حاصلا ىلا ةلودلا يعاد كلذ ناكف دوسالا رجلا ءىطاش ىلع يتلا روخثلا

 ةلودلا وتحت ةفحبم ظورش ىلع مهلا هاش

 لجر بعصلا تقولا اذه يف ةرازولا بصنم رإذت ةيلملا ةلودلا ظح نسخلو

 شوبجلا دشممل اشاب دمم جاحلا وهو كرادملا وعسو ةسايسلاب رهتشاو رهدلا هكنح

 يف مدقتلا نع سورلا فاةيازيجو تقو يف عاطتسا ىتح ةيب رغلا تادمملا دعاو

 يلع ىرخأ ةهج يف ةينامملا دونجلا ترصتناو رقبقتلا ىلا ممرطضا لب نادغبلا دالب

 رقبقتف خالفلاو برصلاو قانشبلا دالب ىلع راغا دق ثراك يذلا اسفلا ركسع

 ةطساوب حلصلا اتمنلا تبلط ىتح 107 ةئس بونادلا ءارو ام ىلا نويواسنلا

 أسغأاو ةيلملا ةلودلا نيب م 1١/5 ةنسربءتبس 48 يف حلصلا اذه دقعف اسنرف ريثس

 اهطئارش نمو دارغلب ةدهامم ةفورعملا ةدهامملا ىلع لودلا هذه تسقوو ايسورو

 برصلا دالب نم ًالبق اطل يطعا امعو دارغلب نع ةيلملا ةلودلل افلا ىلختت نا
 | انيم عالق مدهب ايسور تدهعتو اهركذ راملا شتقولراك ةدهامم ىضن ةع خالفلاو

 نابو فوزا رحب وا دوسالا رحبلاب ةيراجت و! ةيرح نفس ءاشنا مدءب و فوزا

 تس يش 222 يي ري ل ا ا 2 2 ل تت 22--------ا



 1 40 مالسالا لود خيرات

 تناك امم اًرييك ا؟رج ةيلجلا ةلودلا تدرتساف اهدالب نم هتحتف ام لك ةلودلل درت
 معو لالثخالاو قاقثلا لازو لالا ىعتنا اذكهو ٠ اهدالب نم هتدقف دق
 يف يناثلا يفطصم ناطلسلا نبالوالا دوت ناطلسلا يفوت نا ىلا ةنطاسلا يف مالسلا

 م 1704 ةئس ريم“د 1 قفاوما ه 1158 ةنس رفص ١ا/ ةمججلا موي

 ب7 وم تو ميس د

 ىفلصم ءيبا ثلاثلا رع اطلسلا "هزل

 م االوال - ١اله9 ةنس نموا ه١1) - 154|١ ةنس نم

 ناك اذهو يناثلا ينطصم ناطلسلا نبا ثلاثلا نائع ناطلسلا هوخا هدعب ىلوتو

 ه 111/1 ةنس رفص ١5 موي يفوت نا ىلا وكذب ءيش همايأ يف لصحي لذ دارفنالا بجي

 م0017 ةئنس ريوتك ١*١ قفاوملا

 ريما منيا ُتلاثلا ىفطصم هاطلسلا - "08

 ما1الالك - الهال ةئس نهوأه 1١مل بالالا ةنس نم

 جالصالا ىلا الايم ناكو ثلاثلا دم ناطاسلا نبا ثلاثلا نطصم ناطإ لا هفلخو
 كلوابم نبسحا كلبسو ةنطاسلا لاوجا يظنت يف لاح ذخاف هنكلمت مدقت يف اغار ١

 ةسايسسلا نسحب فوصوملا اشاب بغار دمت هريزو ىلع د.تمب ناكو اياعرلا مه

 ةئيدم يف همساب نالا ةفورعملا ةريبشلا ةيفقولا ةبتكملاو عماجلا بحاص وهو ريبدتلاو

 م 10+ ةنس يفوت ذا مهثلا اذه مايا لطت مل نكلو ةينيطنطسقلا

 ناف ايسورو ةيلماا ةلودلا نب برحلا ران تبثتنا ريزولا اذه توه دعبو |

 ةرصيق ةيناثلا انيرتاك تعسف ءانثالا كلت يف يفوت اينولوب كلم ثلاثلا تسغوا

 ةلودلل ايسور تدبمت ا ًاقالخ اكلم يكسوثاينب سالسناتبم ةماقاب سورلا

 برملا نم اهتياجحو اينولوب نيمأت ةجحبو اينولوب نوئوشب لخادتت ال نا ةيلعلا

 ثلاثلا ءزجلا ش (ا5) مالسالا لود خيران



 نزل شل ا ا ا 0 000 ب ل ل يي يب

 ةينائعلا ةيلعلا ةلودلا «ا١45١»

 ىنطصم ناطلشلا ماقأف ايسورب عم قافتالاب ايفوسرف ايسورلا دونج تلتحا ةيلخادلا
 نيمأت الا اهل ضرغ ال نأ ايسوربو ايسور هتباجأف لالتحالا اذه ىلع ةجحلا
 ينوثو ٠ ةعدخ "لا كلذ نكي مو لو كلذ يف اهمم كرت_ثيلف دارأ اذاو هناو اينوأوب

 نفهاوقاو اهرممع ءاسأ ىهدأ اا اني راك هتفلختل ايسور رسصبق ربك الا سرطب
 اومزهما ىراصنلا الفلا ناكس ضعب نا قفتاو ةيمهاو اك ايئرا ةلأسملا تدازف
 طنا اًديبم باوذلا نأكف اهنم مهجارخا يلاعلا باسبلا بلطف ايسور ضرا ىلا
 ضعب شرخ بروم ًاببس دجوب نأ مرقلا ناخ يارك ميرك ىلا زعوأف كنج ناطلسلا
 ىلع اوراغأف ةلودال ةعباتلا ئردملا ضعب ىلع اودنعي نأ ايسورا نيساتلا قازوقلا
 ىلع برحلا ةباعلا ةلودلا تنلعأف اهناكس نه ًاّضعب اولتقو ةيناثملا ندملا ىدحا
 تارءعتسم ضءب برخو ةديدجلا ايرس ميلقا يلع يارك رك راغاو ايسورلا

 شجي اشاب نيمأ دمم مظعالا ريزولا راو ٠ مهنم ىرسالا ضعب ذخاو سورلا

 هريبدت ءوسل هن ادعأ مامأ مزهناف نادغبلاو خالذلايف ةلودلا كالءأ نع عافدلل ميظع

 شيجلا ةدايقو ةرادصلا يف هناكم بصنو م 17/76 ةنس هلتقب ناطاسلا رمأف

 ىلع ربسي هشيج ناك ادب نكلو برحلا رومأب ةريخ رثك ١ ناكف اشاب يناودلوم
 باقف رهنلا ضاف ىرخلالا هئفض ىلع يسورلا شرما ناك اًرهن نفسلا نم رسج

 سورلا لتحاف مهرخخ 1 نع مهيلا اوربعنم سورلا لئقو اهيلع ناك نم قزغو نفسلا

 اياعر ةراثاب دهجلا لذبت ءانثالا هذه يف ايسور تناكو ٠ نادغبلاو خالفلا يئلايا

 . ري نم اهخفس ضءب تجرخاو نايصعلا يلع ةروملا ناكس تميغف اهيلع ةلودلا
 دالب ىلع تذوهتساف نانويلا دالب تغلب و ةيبرغلا ابروأ لوح ترادف كيتلبلا

 تجرخو ةنتفلا ءافطا ىلا ةلودلا تعراسف ةعاطلا ملخ ىلع نائوبلا *ىرجتل نوروك
 يف يناثءلا لوطسالاب تقالاف سقاس ري زج ةدصاق نوروك نم سورلا بك ارم

 ناكر تاعاس برحلا ران تاظاتف ىرغصلا ايسا لحاسو ةرب زجلا نيب يذلا قيضملا
 نراتنيفس هتعبتو ةمشج انمم ىلا رثظلا دعب داع يذلا يناثعلا لوطسالل رصنلا
 ىلا مامغنالا نات دصاقو ءادعالا ٠ نم نائب راه امهنأ نويناثعملا نال ناتيسور



 ©« ١4020 مالسالا لود جيران

 بك ارملا ىلع ةيماح اًران لاحلا يف اتقاأف أفرملا يف امهلوخدل اوضرعتي لف مهوطسا
 يف اهترغو بك ارملا قرحأو اهيف يذلا دورابلا لءتشاف اهنم ةلذغ نيح ىلعةيناملا
 لاريمالا مزعو م 10007١ ةنس ويلوي 4 قفاوملا ه 1184 ةنس لوالا عيبر ١١ موي

 ةريزج لالتحا رثو هبرح ناكرأ دحأ هقفاوي مف ةناتسالا مجاهب نأ يسوراا
 يرهملا نوت يد نورابلا نكمت نكاو ةيرملا مهلاعال اكرم نوكتل الوأ سونا

 أع ليندرالا قيض٠ سونا راصح ءانثأ نصحي نا ةلرالا ةمدخ يف لخد يذلا

 ةدع لوحو قيضملا اذهم روبعلا سورلا بكارم ىلع لاهقسا ىتح ةعرسلا نم نكمأ
 ندسح نكمت ىتح ةميرغ ةعرسب مفادملاب اهزبجو ةيب رح نفس ىلا ةيراهك بك ارم

 ىلع يسورلا لوطسالا لئاقي نا ديدجلا لوطسالا اذه ةدايق ىلوت يذلا كب

 ءاليئسالا اولواح يبت اًضيأ نوزبارط يف سورلا حجني لو ٠ امنع هدعبيو سون

 ةدايس تحت اهالقتساو ةلودلا نع اطاصفنا اونلعاو مرقلا دالب اولتحا مهنكل اهيلع

 ةيناثلا اذي رتاك ةرصيقال امضاخ اهيلع ًاتاخ يارك نيهاش اولمجو اهتيامحو ايسور
 تمادو حلصلا رمأ يف اوضوانتو ناقيرفلا نداهت م1007 ةنس يفو

 ةفحبع تابلط اوبلط ايسور يد.تعم نال ةجبتن الب م 177+ ةنس ىلا تارباخلا

 شيلا رماوالا تردعو برحلا تقئتساف يلاملا بابلا اهليقي 3 ةلودلا قوق

 رصتناف بونادلا لامعأ يف لاتقلا ةدواعع م +١7 ةنس سرام ؟؟ يف يناثملا

 نويسورلا رقبقتو مقاو» ةدع يف نوينائثملا

 كيلاملاءارمادحا كب يلع ناكو طسوتملاربل ايف ايقاب يمورلا لوطسالا ناكو

 نأ هدصاقملاماما ىأرواهب ًالقتسم حبصأواهنو وشب ديتسا دق تقولاب كل ذر سهم يف

 لاريمالا حاتراف ةحلسالاو رئاخذلاب هدهل يسورلا لوطسالا رب انه نييسورلا دمتسي

 كلذبو هئدعاسم ىلا عرسأو ةيلخاد بورحب ةلودلا لاغشا يف ةيغر كلذ ىلا

 زيتي ناكو قشسدو افايو ميلشروأو سلبانو ةزغ نئادم حتف كب يلع نكما
 بهذلا يباب ريشلا كب دمم هئارعا دحأ هيلع راث نكل لوضانالا ىلع ةراغالل
 مزهماف هتب راهل رصم ىلا كب يلع داعف



 ةيناثعلا ةيلعلا ةلودلا ١« 1 ح»

 ةنيد» ىلع الماع ناك يذلا رهاط خيبشلا ىلا أَهتلا ةماقلا يف نصحت نأ دمبو
 مم داحمالاب نيينائملا ةب راس ىلع همم دحتاو أهم رن أئساو ةيلعلا ةلردلا لبق ند 5

 لْسرت تناك ىتلا ةيسورلا يك ارملا ةدعاسب مهيلع ارصتناو اهحراش نيينائعلاب

 توريب ةنيدم ىلع ابليانق ةيسورلا نسا تقلطا 9 ٠ ىلامعلا شدجلا لع اتافوذقم

 هك مرد يف روم ىلا كب يلع داع كلذ دعبو تدب نائل و اهم تبرخأف

 ىسور يدئج ةثاعبرا هشويح ىلا مقناو بهذلا يبأ كب دمم ةبراحخله ١١م

 كب يلع رسأو رصنلاب مهيلع زافو ةيقرشلاب ةيملاصلا دنع بهذلا وبأ مهلباقف

 يح ريعم ىلا مجرو مع ناك ن هلك لتق نأ كمل سورلا طاض ْن* ةعب نأَق

 ةعل رالا عم 0 هسأر بهذلا وبأ عمطقف هتباصأ يت ىقلا حارجلا نم كب يلع يفوت

 يفوت م ةناتسالا ىلا مباسرأ وهو اشاب ليل ي 1 يلاولا ىلا نييسورلا طايض

 رياني ؟١ قفاوملا ه ١١م0 ةنس ةدعقلا يذ ١ يف ثلاثلا ىنطصم _:راطاسلا

 م4 07

 هضاب

 معا ريببالوو ونا ريم ربع ةلاطلسلا ب "ب ق8

 م 1المو - 1الالإ ةنس نم وأ ه 17 .م ب ١1 ةنس نم

 ٠ ثلاثلا دمحا ناطلسلا نبا لوالا ديما ديع ناطلسلا هوخا هدعب ىلوت

 قاع 0 قف - ذخأ م ا ل ام ادادعتسا دعتست 0 0

 هريمأ ينامع 0 تقتلاف راف هنبادذم ةدصاق : لولا روح تزاتجاف م اا

 باطق ٠ مظعالا ردصلا هداز نسحم ركسعموحن تمدقتو هتمزبف ىدنفا قزارلا دبع

 هيلا لسرأو لاتقلا فيقوتو ةنداملا ةيسورلا شويجلا ريمأ نم مظعالا ردصلا

 ايسور ريغسب ناينائعلا ناب ودنملا عمحاف ٠ هطورشو حلصلا يف ةرباغا نيودنم



 «ا١؛ة> مالسالا لود خيرات

رتل لالقتسا ابهأ طورش ىلع حاصلا دقع مم ةليوظ تارباذم كعبو ةجرانيق ةنيدع
 

 لب ايسور ةلود عن مهلك كالذ مهو . ةيسورلا ندسلل ةلودلا را لك باوبأ حقو

 ىلع تراغا اهلا ىح ةيلعلا ةلودلا دودح ىلع نيح ىلا نيد نم ىدعتت تناك

 ةرارج تايدعتلا كلت لمحت لوالا ديجلادبع ناطلسلا ناكو ءاهيلع تاوتساو مرقلا
 » لك نا ىأر الو ٠ يناثلا جالعلاب اهينأب نأ رداق ريغ وهو ًاليوط اًنمز ةميظع

 | تادادعتسا يف عرش بناجالا ةطبق يف تمقؤ ةنوظلا ءارو ام هتلود كالما

 مم ١86 ةئس ليربا 97 يقف ةينملا هدفاو مايقلا ىلع اتم ناك اننبو برعأل ةدي دج

 م9٠15 ةنس بجر ١؟قفاوملا

 ىفاطصم ع ٌتلالا يلب ماطلسلا - "ه٠

 م1801 ال4 ةنس نع وأم |7909 ب #1708 ةنس نم

 ٠ ثلاثلا فطصم ناطاسلا نبا ثلاثلا ملس ناطلسلا هبخأ نبا هدعب ىلوتف

 ةئيسلاة لالا كالت نم ةلودلا لشنل ًالاح "مه ةفالانا دئسم ناطاسلا اذه أوبت املاحو

 يق نلرا رقلا ىلا ةيواسفغل و ةيسورلا شويجلا ةيراخغ ةاريولا َ اسءلاب ثعاو

 8 ١ اخ ةلدس راهم دع يف نويواسفلاو نويسورلا رصصقنا كيدش لاتق لعب و نادغياا

 فنرادغبلاو حالفلا دالب مظعم اولتحاو ةنيصحلا ردنب ةنيدم ىلع سورلا ذوهتساو

 ايسورب رثثنيح تاخادتف برسلا دالب اوتو دارغلب نويواسملا لخدو ٠ ايباراسو

 هيف رارقلا رقو حلصلا نأشيف ةيلعلا ةلودلاو اينامرج روطاربما دلوب ويل نيب ارتاكناو

 ةياهن دخل منزكوش الخ اسفل اهتحنف ىتلا يضارالا لكو دارغلب عاجرا ريصي نأب

 م ا١الو1 ةئس كلذو أمهنيب ةلصاف اةدح امرازك ةيفاس ثايعثو ايسور عم برا

 ةملق ترصاح ىتح قاسو مدق ىلع برحلا ةميقم لازث ال تناكف ايسور امأ
 امم ديدش راصح دعبو اهعئماو ٌةياعلا ةلودلا نوصح مما نه ىهو ليعامعا

 عجرُ نإ سور اناهو برحلاو عازنلا اتهناو ايسوربو ارتلكنا اًضرا تلخادتو

 0 يي ير سيسسريرىصس2ئ9لذ2 ا 2تتتت تت تت أ ات تت تت تت ا م م اتا



 ةيناثعلا ةيلعلا ةلودلا «6١1ه.08م

 يرن نيبةعقاولا يضارالاو فوك اكوا الخ اهتمتف ىتلا نك امالا لك ةيلملا ةلودلل

 (ما1/55 ةنساس دواةنيدم ةيناثلا اي رثاكةروطاربمالاتىماقا ثيح ) رتسيندو غدب

 مدقت بابسا ةيقرت يف يلش ناطلسلا ىعس اهرازوا برحلا تعضو نا دعبو
 ريغ ىلا ًاطابضو مئانص يملعمو نيسدنبم اسنرف نم بلطي لسراو !همارمعو هدالب
 م 11/98. ةنس تردكت اسارف مم ةيبحلاهتاقالع نا ىلع يظع بناجهل تثعبف كلذ
 ريغ ىلع تربانوب نوياوبان ريهشلا مهلطب ةدايقب رمعم نويواسارعلا لخد نيح

 ةلودلا ةمدقم ركذ يف ًاليصفت رثكا ةثداملا هذ_ه ركذنسو ) ةلودلا ع
 ربشت نا ةيلعلا ةلودلا تتلاف م ١-18 ةنس ىلا اهيف اوماقاو ( ةبولعلا ةيدمحملا

 يف تثدح مث . ارتاكنا ةدضاء؟ ةب رصملا اهيضارا نم اهتجرخاو حالسلا اهدض

 ةلودلا سسكوم اشاب يلع دمم ىلا رصم ةيالو دانسا اهتيابن ناك ثداوح رصم

 نا ةيواملا ةيدمحلا ةلودلا ركذ يف ناب حضواب كلذ ركذنسو ةيولعلا ةيدمهما

 ىلاعت هللا ءاش

 يتلا رزجلا عبسلا ذخا ىلع ةياعلا ةلودلا عم ايسور تدهغنا 19/59 ةئس يفو

 م 11/51 ةنس ذنم اهيلع ةيلوتسم ذلئموي اسلرف تناكو ةيقدنبلا ةبر وهج تناك

 ىتلا ةريخالاو ىلوالا ةرملا يع هذهو .ةروكذملا رزجلا تحتفو ايبليطاسا تدحتاف

 راشملا نيتلودلا نيب قائتالا راص م0٠18 ةنس يفو ٠ ناتلودلا ناتاه اهيف دحتا

 نا تحت ةيناثعلا ةنطلسلل ةعضاخ ةلفتسم ةموكح ةروكذملا رزجلا ةروريص يف اهيل

 رزجلا عبسلا ةيروبخج

 0 انو ٠ ةيلعلا ةلودلا مم : جم ةدهاعم تربانوب دقع م 185 ةنس يفو

 رعأ يك ةياعلا ةلودلا : اًريغس ثعب ةيروطاربمالا بصنم ىلا روكذملا

 ىدص اهغلب اذ نكلو ارتاكناو ايسور تاديدهت ىرج نم ترخأتق اًروطاربما

 مم

 يس اًريخا هتفرع مال ةئس زتياراسوا يف ايسورو اسمئلا ىلع هتاراصتلا

 ينايتبس لارنجلا تربانوب لسراو ٠ دادولا تاقالع اسنرف عم ثددجو م5

 يريما ناطلسلا لزغ هيعاسممو ناطلسلا ىدل ىربك ةوظح هل تناكو ةناتسالا ىلا



 «اهاد مالسالا لود خيرات

 ن٠ تيشخو لزعلا اذه نم ايضور تءاتساف ٠ ايسورل نيب زاحلل نادغبلاو الفلا

 نود نيتروكذملا نيترامالا لثحا د تبخل قرشملا يف اسنرف ذوفن دادتما

 اهراوج قوةحي ريضم نادغبلاو خاللا يريما رييغت نا ةيعدم برح نالعا
 ةالوطسا تاسراف ايسور ارتلكلا ترصانو نيتلوداا نيب برملا ران تيشثناف

 بالا ىلا اًءالب اهريغس مفرو لن دردلا لخدم ىلع اطسف كود دروللا ةدايقب

 عالقو ليطاسالا ميلستو ارتلكناو ةيلعلا ةلودلا نيب ةفلاحم دقع بلاط يلاعلا

 ينايتسبس لارتجلا درطو نادغبلاو خالفلا يتيالو نع يلقتلاو ارتلكتال ليندردلا

 اعفادم قلطتو ليئدردلا زاغوب زائجت نا ارتاكتا رطضتق الاو ةناتسالا نم

 نيصحتب تذخاو بلاطملا هذهىلا ارئاكنا ةباجا ةيلملا ةلودلا تيأف .ةناتسالا ىلع

 ايفاك انتو مهل اوكرتي مل زيلكنالا نا ىلع هيتفض ىلع عالقلا ءاشناو روكذملا زاغوبلا

 نا نود ليندردلا راغوب يزيلكنالا لوطسالا لاريما قرتخا لب تانيصتلا هذه

 ةضرف يف ةيسارلا ةيناثعلا نذسلا سدو عالقلا تافوذقم نم ركذت ةرضم هانت

 بابلا ىلع امحرتقا ينلا طورشلا ذيفنت رظتنيب روفسوبلا جراخ ثكمو يلويبلاك

 نوامسإ ايف ءارزولا راحو ةناتسالا ناكس بولق ىلع بعرلا ىلودساو ٠ يلاعلا

 لارنجلا نوذاكي اولسراو ارتلكنا بلاطمل اوئعذي نا اومزج ةليوط تالوادم دمبو

 لارنجلا ىعدتساف بطملا مقافث نم ةفيخ ةناتسالا نم جورخلاب ينايئبس
 باجاو اهتي رحيو ةلودلا شو نيفاظوملا نييسئرفالا طابضلاو ةراغسلا ىمدختشسم

 لباقي نا بلطو ٠ « ًاعركم الا ةئاتس الا نم جرخا ال » يلاعلا بالا لوس

 اهروطربما ناو هتدع الل ةدماسم اسنرف نا هل ضرمف كلذ ىلا بْيجاف ناطاسلا

 ريسأ نا كيتاي ردالا لحاوس يف ةركسمملا هشورل هرماوا ردصا تربانوب نويلوبان

 اع ناطاسلا ةلالج م.اتقاف اهبلاطم دينو ارتلكنا ىلع هداجنال ةناتسالا ىلا ةعرسم

 ةيوصلا مفادملاب اهحلسأو اهوح عالقلا ءاشناو ةمصاملا نيصحتب رماو هل هطرع

 ةمواقل ةيعفدملا نم ممرثلك او لئاقم انثم ةناتسالاب نيبسنرفالا ةلازن نم دنجتو

 ناكو ءاسنلاو ثادحالاو خ'ويثلا تانيصحنلا هذه ةناتسالاب نم لك دجو ارثاكنا



 ةيناثعلا ةيلعلا ةلودلا «1 هر

 راهنلاب ليالا ةلصاوم ىلع اهم نيكرتثملا ثحيو لاغشالا هذه رظاني هسفنب ناطاسلا

 تفقوو ءىراط لك نم م نمأم يف ةلاتسالا ثحبصاو الا مايارمت لو عالقلا ماقال

 هلا يزراكنالا لاريمالا ىأر الف ٠ ةحاملا عنأ روغسووب لأ لعل 2 نس ٌةدع

 نيب ام يف هلوطسا رصح نه فاخو روئسوبلا لخدي نا هيلع ا حبصا

 ١86٠97 ةنس طشضوتملا ضي الارعبلا ىلا امجار لفق ليئدردلاو روغشوبلا ني زاغوبلا
 هعمو ةيردنكسالا رف دصتق هتيزه يرادب نا يزيلكتالا لاريمالا داراو

 دنجلا نم ةقرف لسراو رغثلا اذه لئحاف هب , رحبلا ادع ام يدنج فالا ةسحخ

 نم هلما بات ديشر ىلع ةركلا داعاو ا نامت انو ل 3 ديشر رغث لالتحال

 حتق يف ام لاريءالا ىأر املف اهيلا تادجنلا اشاب يلع دمم لاسرال اهيف لالتحالا
 هدصقم نع لدع ان دوا يلو رهاب هتلود لافتشا ُ بعاصملاو تايقعلا نم سعم

 ميلس ناطلسلا ناكو ٠ م 10 ةنس ريمتبسا 4 يف رصم نمهدونجوهلواعساب علقاو

 ةيكئرفالا ةقي رطلا ىلع اركسع هناكم يقيو ةي راشكنالا قاجو يثالي نأ بغري
 يف مظن دق ناكو مهدايقنا مدعو مهنايصعب ةنطاسلا ناكرا اوعزعز دق اوناك مهنال
 كلذ ءارج نم ةيراثكنالا جابف ديدجلا ماظنلا نم قرفلا ضعب قباسلا ماعلا
 تمقو نم نولتةيو يلاهالا ىلع نودتعب اوراصو ًايظع انش ةنيدملا ىلع اوراثاو
 كلذب نورئاثلا فتكي ملف ديدجلا ماظنلا ءاغلإب !رما ناطلسلا ردصاف هيلع مهيدي
 خيش كالذ ىلع مدعاسو هعورشم ذيفنت ىلا دومي الثا ناطاسلا عاخ اوررق لب
 ٠ جفرفلا ماظن لخدي ناطاس لك ناب ىتفأف ةنتنلا هذه كرعم وه يذلا مالسالا
 ةروثاا ترتتساو ٠ ( لمأت ) كلما حلصي ال اهب كولسلا ىلع ةيعرلا ريجيو مدئاوعو
 م18 ةئس وينوي 58 قفاوملا ه 1؟؟؟ ةنس ر خالا عيار ١" يف يدون نيمو

 يداخ لو نا ىلا يب و ةلس 8 مح نا دعب ثااثلا ميلس ناطلسلا ملح

 م 1+++ ةنس ىلوالا



 <« اهم" » مالسالا لودي رات

 ريما ربع يبا عيارلا ىفطصم هداطلسلا -
 مام مس 12017 ةنشنموأ م 1099 ب 1575 ةنس نم

 اذهو لوالا ديملا دبع ناطالا نبا عبارلا ىنطصم ناطلسلا هناكم اوءاقاو

 او ٠ مهنوبزاحي اوناك نيدذلا ءارزولا تبئاف ني رئاثلا حامج حبكي نا مظتسي ل

 رعش سورلا ةب راحب ةلغتشملا ةيناثملا شويجلا ىلا ةناتسالاب نآك ام رابخا تغلب

 اشاب ميهاربا يفلح ماعلا ممدئاق اوأر الو زوفلا نم مهقافرا ناك امب ةي راشكنالا

 قطصسم يلج هناكم اوماقاو هولتق ةنائسالا يف ثدح ! ىلع ًافسآ لظعالا ردصلا
 أم سورلا لمثا تربانوب نويلوبان ةب راحع سورلا شويج محم لاغتشا الولو٠ اشاب

 دنالدي رف ةمقو يف سورلا يلع ذئنيح رصتنا نويلوبان نكل ةينائملا شوجلاب اودارا

 نيب حاصلا كلذ بقعو ٠ برح نود نادغبلاب ةلثحلا ةيسورلا دونجلا ترقرقتف
 فكنت نا ارظورش نه ناكو ١89 ةنس تسيليت ةدهامم ىغتقم ايشورو اسنرف

 ىلجتت ناو اهنيب فرصلا نويلوباث طسوتي نا يلا ةياعلا ةلودلا ةب راهم نع ايسور

 نا ىلا ةيناثملا ركاسملا اباخدت الو نادغبلاو حالفلا يتبالو نع سورلا ركاسع

 تدعو امم ايسوز مث ل نكلو كالذ ناقي رفلا لبقو ٠ نيتلودلا نيب حلصلا دقعني

 نيتروكذملا نيتيالولا ءالخا نم
 .ةصنم ىلا لس ناطلسلا ةداعا مهضعب بلطو ةروثلا تمقوف ةناّسالا يف اما

 ' يمرو لتقف مياس ناطلسلا لتقب رماو مهتكرح نم ىفطصم ناطلسلا فاق كاملا

 نوري ام دنع نورئاثلا فكي نا لمي ىفطصم ناطاسلا ناكو مهبل هتاب

 ماخب اوداثو جايه اودادزا مهنال لما ام سكمب رمالا ءاجغ لوم ًاميلس ,ناطاسلا

 هيلعاورجتو م 18٠١8 ةنس وينوي رهش رخاوأ يف كلذ مهل 5 مف ينطصم ”ناطاسلا

 ٠ هب دبعلا رخا ناكف

 كلادلا ءزجلا يبل : مالسالا لود مرات ١



 ماا م0 تا 804 ةقش نموا ما | 8من ل 1 78 ةنس نم

 ( لالبلا نع ) يناثلا دومح ناطلسلا ب١ ش

 تناكو ٠ لوالا ديملا دبع ناطلسلا نبا يناثلا دوم ناطلسلا ءاخآ هناك اولو و
 ًايظع شرج ناطلسلا ثعبف ةعرسم بونادلا ةسبج يلا مدقتل ةيسورلا رك املا دموي
 | ضفرف امهشي جلصلا رما طسوتت نا اسنرف تبلطف مث نيس ففوي نا ردقي مف مهتمداصمل

 . عم نويلبان اهدقع يتلا ةيرسلا طورشلا نم دج ررثأت ؛هنإل اهتلخادم دومع ناطلسلا

 ' ةلودلا اهيف اج اهني اهف ايروا لود ماستفا اهنأش نم يتلا تسيليت يف ىسوزلا ردنكسا
 نويسورلا ىلوتساو ٠ ةدئاقنيغ نن نككو مهتبرادجو نييسورلا ةمواقت يف رقتساو ةيلعلا'
 انتو ةقئاضُم دنشا ةيناؤتلا رك املا اوقياضو ةنضع رثك ارم ةذَع لف ةلفَوَش ةئبدم يلع
 - كاذؤ يسقال ثيح نم جنرفلا اهاتا ذا ةنبجن لك نم .ةلؤذلاب ةطيفع تئاطملا تنأ#
 هشويحب اهيلا راسو م1105 ةئش اسوار ىلع بوما رشا دقت نلك تزربانوب:نؤييلوبان نا

 تاكقعو ةيلغلا :ةلودلا دودح نم اهشويج رثك 1 بحسن نا ايسور كلذ مزلاف ةرارجلا
 ٠ ةيئاثعلا ةلودللا دج ًاقفاوم اًكلح يلاغلا بابلا عم م ١ ه1 ةنس ويام 58 يف تسراخب يف

 . اهتزوح يلا برسلاا دوعو ةيلعلا ةلوتللل نادغِنلاَو'خالفلا يثيالو ءاقب هطورش نم ناكو

 . نا نوييرسلا لع الو ٠ كلذ ريغو ايب راسب اهسفنل ايسو ر تظفحو تازايتما ضعب غم



 53 2 )22ش 7 مالمألا ليد يدا 0

 "5 1 ىدس بهذو ذو نييناثعلا ةذ ةراوح ىلا مث دوعل ل تضف يمراخوب دفا 1

 5 ةلوذلا : ةزوح ىلا ميعوجر نع عافدلاب ءانتلا اورث آ حاورالاو لاومالا نم '

 رجلا أفلا ىلا ةروثلا ٠ ءامعز رجابف اهن :اطاسل مهتعضخاف مييلع اهشويج ةيلعلا ةلودلا |
 هذالب يف شتفونيربؤا ٍشوايم وعذملا مدحا يتبو "ةيناث ةمألا ةجاهأل ةصرف نيرظشتم

 ةيرحلا خور ش تت ىلع تادثوه انا ٠ ريقح بصنم يف هتنيعف ةيلعلا ةلودلل ءالولا 1 ربظم

 داعو نايصتلاب رهاجو نيلهالا نم 5 ةباصع م 1418 ةنس مج نا ىلا ةروثلاو

 ةيناثءلا شويملا مهيلا ثفحزف برسلا ءاحنا يف ةروثلا تدتماو مهناطوا ىلا نورجابملا

 ىلا عوجرلا هثما نع 0 لملا شنفوني رب وا شويلم لبق نا ىلا نيتنس مهتلناقف
 دالبلا ةرادال نيعي لب ةيلخادلا مهنوؤش يف لخادنال اهنا طرش ىلع ةلودلا ةطلس

 نوكب مهيلعاسئر نوبختني مهو ةمالا نايعا مهبختني ًرهع شع ينثا نم فلكم سلجم

 ةلودلا تبصنو ٠ عالقااو نوصحلا لالتحاو ةبقارملاب ةيلعلا ةلودلا ينتكت و ماعلا أح ةلزنع

 ديئساف م1811 ةنس ةمءالا سجل اسيئر شويلم بفقلاو برعسأل لاو اغاب يلدعرم

 عالقلاو نوصحلا يف لالتحالا الا يناثعلا يلاولل ةطلس ال فرصتلا قلطم كلك

 اوناكو ةلودلا ىلع نايصفلاب اورهاجو ةروملا يف نانويلا كرت م ام5؟1 ةنس يفو ْ

 عيبج يف نئفلا نوسديو نوبلسيو نولتقيف رجلا لحاوس .ىلع مهكارم نومحم ْ
 ةءاطلا زيح ف مهلاخداو مهعدرا رك اسعلا تاصراو ةلودلا ىلع كلذ قشف فارطالا

 اشاب يلع دم ىلا يلاعلا بالا ثعبو ٠ مدقو قاس: يلع تماقو | اهنا برحلا تيثف ا

 ةسمخب روهشملا اشاب مسار هدلو لسراف مهنب راحل اشيج لسري نأب هيمأيرصم زيزع ا

 شا ل هشيجي منا ةروملا ىلا لصو امو ٠ ةيرجب ةرامع عم لئاقم فلا نيرو ١
 ..ةيلالقتسإلا لاونو ةاجنلا نم نوينانويلا سئي املو !ًداقثا برحلا نارين تدازو ةلودلا
 .ةلودلا يدل مجرما طسوت ىلا ارثلكلاو اسنرف انلود تردإبف ةيبروالا لودلاب اودهتتسا ١.
 دنعو ةيسورإإ ةداملا ايلا تعفلاو امبيترامع اناسرا اهلاؤس دوم ناطلسلا بجيا انو ٠

 .عيرحلا فقوي نا هلا نوبلطي اشاب ميهاربا ىلا امج <اوثعب ني رافان ءانيم لدور 1
 .اوقلطاو نيرافان هانيم اولخد كلذ دنعف ناطلسلا ماب لإ كلذ عزدقي ال هنا باجاف

 ,ةييسم ملوالا عيبر ؟4 يف كلذ نآكو اهوقرحاف اشاب يلع دمتو ةلودلا يثراع لعراتلا . ْ
 طع يوم اللا ريغا كلذ مب انو م ١190 ةنسريوتك ٠1؟ ٠ قفاوملا ه 125+
 برم لاطبا, ,صوصخم هيلع تضرعإ هينا طورشلا ىفماو ةيجلا لودلا لاس هياجا ىلا .



 ةيناثعلا ةيلعلا ةلودلا 2 «١مك»

2. 

 نانويلا لالقتساو

 ةيراشكتالا قاجو ريمدتب !ًسعأ دوم ناطلسلا ردصا بورملا هذه جره طسو قو
 نرع مثوداباو تايالولا يقاب و ةعساعلا يف نولهالاو ةديقسملا رك اسعلا مهيلع تمهجيف

 ةنس ةدعقلا ىذ رهش يف كالذو ملاقثا نم ةلودلاو مروج نم سانلا حاتراو ممرخأ
 هسل دومت ناطاسلا ريغ ءانثالا كلت ينو ٠ م 1877 ةنسوينوي ربش قفاوملا ه١" ١

 نيضرتعملا ضارتعال تفتلم ريغ يلاملا يناثملا يزلاب يبزتو

 ( لالباانع ) ( هلاجر شعبو ةيراشكتالا اغا ؟ ش )

 ءيطاوش دنع ةيلعلا ةلودلا ةب'راحن ةيسورلا ركاسملا تفحز م 1894 ةئس يفو

 هيلع تساغتف مهتمداصم اًركسع ةلودلا تاسراف ايسا ةبج نا شح راسو بونادلا

 دنع ىرخا ةرسك ضيا هترسسك مث ةلموشو ايرتسيليس يف هترسكو ةيسورلا ركاسعلا
 » تناكو ٠ ةجاعلا دهتت تذخاو ةنردا ىلع تاوتساو ناقليلا قيضم تعطقو افوشتيلاك

 ةعلق قارطو ديزيابو صرقلا ىلع تلوتسا دق ايسا تابج تدصق يتلا ايسور دونج

 تابثلا رهظا هنا يلع !ًءدج برطضا اًدوممناطلسلا بئاصملا هذه لك تك الو مورزراو

 يف ارتلكتا تلخادتت مث متلودب و ب ةفدحما راظخالا كلت طسو يف بلقلاو نانجلا ةوقو

 ,١5 قو هنم تبلط ىتلا ظورشلا لكب دوقع نراطلسلا لسو ةكلبملا رورشلا كلت ءاهنا

 ةنردا ٌةدهاعم يفام ةصالخو ةنردأ ةثيدميف حلصلا ةدهاعم تررح م ا ةئس ربعبس

 م.18151/ ةنس اردنول رمت ةدهتلا لودلا رارقىلع قيدصتلال بق !ًدومم ناطاسلا نإ هذه

 ع



 «ا١ةال» مالسالا لود جي رات

 بابلا نعو لودلا هذ.ه نع باون ةئرعب مهتكلمم دودح نيعت ناو نانويلا لالقتساب

 بسحب ىرادا لالقتسا ( ايامور ) نادغبلاو خالفلا يتبالول تروكي ناو ييلاعلا

 عاودل ا نالزعي الو امهتايح ةدمل نانركي نيتبالولا يريما ناو ةيضاملا تازايثمالا

 يف ةئببملا ثازايتمالا برسلل تبت ناو ٠ ةيلعلا ةلودلاو ايسورلا اهيلع قداصت ةريبك

 نوكيداو اما ايفو ايذؤأ ىف حملا ةلودلاو اينؤرلا ك4 موخغلا نيعت ناو ةقباسلا ةدهعلا

 مفدت ناو مهبك ارم شيتفت نود ليندردلاو روفسوبلا يزاغوب يف رورملا قح ايسورل

 ضيوعتلا نا ةدهاعملا هذه ىلا فيضأ مم مث ”ةكئرف نويلم ١7 سورلا راجتل ضي وعت ةلودلا

 ةسهخ سورلل ةيب رح ةمارغ ةلودلا مفدت ناو نينس عبرا ىلع ةيجغا عفدي سورلا راهتل

 موك اسع ءالج نوكي و نينس رشع ىلع طاسقا ةرششع ةطسقم ةيزيلكلا ةريل نيبالم

 ٠ قفاوملا ه 1545 ةنس ةحملا ىذ ٠ يفو * ةروكذملا طاسقالا عفد بسحي ايردت

 نانويلا لالقتساب يلاعلا بابلا نلعا م ام6*- ةنسويأم

 تاناصرق ىدعت عنم ىوعدب 00 ملفا أسنرف تالحا م ام. ةنس يفو

 ىتح ةيقيرفا لامثب رح ركرم امل نوكيل ةقيقلاو ةيراجتلا اهيك ارم ىلع نيلسملا رجيلا

 لقاعم اهالعحاب طسوتملا 0 رخبلا ىلع اهدرفمم ةدايسلا ةبحاص ارتثكلا نك

 ةطلام ةريزجو قراظ لبج
 فلا نيثالثب اشاب ميهأر 0000 اشاب يلع دم زبج م ا 1 ةنس يفو

 يلوتساو اهيلا راسن اكع يلاو اشاب هللا دبع نم اماقتنا ةيءاشلا راطقالا حاتتفال لئاقم

 ع ةدع يف هنم ماشلا صالخقسال يلاعلا بابلا ابلسرا يتلا ةيناثعلا دونجلا مزهو اهيلع

 هللا ءاش نا ةيولعلا ةيدمحلا ةلودلا ركذ يف ةليصفت رثكا ثداوملا هذهرك فنسو)

 فثك يناع شيج لع اشاب مهاربا اهيف تدش يلا نيبيصن ةمقاو يف ًاصوصخو ( ىلاعت

 غيب د 5 ا يف يفوت هناف دوم ناطلسلا ناذ ا 1 ىلا هذه نيبيصل ,ةعقاو ربخ لصي مو

 م 1855 ةنس وياوي لوا قفاولا ها 66 ةنس يناثلا



 ةيناثملا ةيلملا ةلودلا ٍ ل

 دوم هيب يهل ربع هفاطاسلا - 6*٠
 م اااك] هالك ةنس نهواو ١؟ الب س | "هم ةنس نم

 هداهتجا ه رب لمع لواو يناثلا دوم ناطلسلا نبا ديجلا دبع ناطلسلا هنبا هفلخو

 عاجرا كر 0 ايسورو ارثكنا ٌةدعاسع نكفو نيب رصملا دي نم ماشلا صالتسا يف

 (ةيواعلا ةيدمحلا ةلودلا و 0 5 ةليصفت رك كلذرك ذنسو) مهباقعا ىلع نيبرع هللا

 فراطلسلا ذدخا اهيراجم يلا ءايلا تداعو ناك اك ةيلعلا ةلودلا ةزيح ىلا ماشلا داعالو

 ىلع تايظنتلاو تابترتلا نم هدلاو بانج هيف عرش دق ناكأم ءأ ارحا 3 ديجملا ديع

 هلأ كلا .نامرفب فورعملا تاحالاصالا نامر ذ ردصاف ةيسايسلا نين ناوقلاو عدلا ىفتقم

 نيب ةيوستلا هب ناعاو ةديفم تاماظنو تاحالصا ةاذع ةنعق : ا١رمغأ ةنس رع كو ب يف

 ادع هب عيملا طيخيل ةيناغعلا ةنطلسلا 0 يف هرشنب سماو اوناك بهذم يا نم هاباعر

 هب اورشدشس او ناطلسأأ اذه نا اياعرلا 0 تءتناف

 ف نين اللاو مدر ل١ يتنئاط نيب اعلا 0 نك هنأ ا مرقلا برو ةفورعملا شو

 لك تناكف ةسدقلا .نك امالا ضعبو ةمايقلا ة ةيسلمل 5 بيدا نيم ةدع ند نسدقلا

 تذخام اهحيتافم مالعسأاب ىرخالا ىلع مدقنلاو ة هيف الا قح اهسفنا يعدت اهنم ةفئاط

 ي لادحلاو عاذتلا يلا رمالا ل 1 نا ىلا مو دعت موي دتكو اهنبب مظاعتل ةلاسأا هذه

 نال اهران داهخاو اهنيكست ةهج نم كابث رأوه ةراحح يف يلاعلا بابلا مقوف م امهأ ةئم

 ارتتكتا ريفس لخادتف نيتاللل رصتنت اسنرفو مورلا قوقح نع'يماحت تناك ايسوز

 تكالتثال اقفاوم ًابيترت.مسرو لكشملا اذه فرص يف نيك در يد دروفئاركس دروللا

 اًرصتقم نكي ل ديحولا اهدصقم نال هلبقت لف ايسور اماو اسلرف هقابتف نيتنلازقلا نيناملا

 اهلاون ىلع ديت تناك امنظ ىرخا تاياغ اهل ناك لب مورلا سوريلك ! ةاماحم ىلع

 ىلع *اليتسالاو ايروا ةراق نم ةيلعلا ةلودلا داعيا يحو اماصحتسال صرفلا بقرتتو

 0 1م ةئيش ةنطنطسقلا ىلا فوكشنم ريمألا لسراف هبرأ عولبو ةميخل لاوذل

 بونادلا ره ىلا افلا 144 غاب ًاشيج ثعب ناك نأ دعب ديلا دبع ناطلسلا ةلباقم



 مالسالا لود خيرات «أ هقه

 ةيديطنطسقلاىلا فوكشنم ريمالا لس و املف ٠ ةجاملاو موزالا تقول ًادعتسم نوكيل

 هتيحصوةين اهاشلاةريضحلا ىلع ًاسأر لخدو ةيجراخلا ريزو اشاب ذاؤك ةبجاوم ضفر

 ةسدقملا نكامالاب ةقلعتملا ةلثسملا يف الوقث روطاربمالا بلط هل ضرعاو اساور“ ريفس

 ةياعلا ةلودلا ةعث نم نيذلا مورلا عينج نا ًاضبا باظي روطاريمالا نإ > هل لاق مْ

 ماا/لا/4 ةنسةدهاعم دونب دحا ىلع ًاداتتسا ! دعاصو نآلا نم هتباح لط تحن نونوكب

 نوكي ةفئااعلا ةفئاسأ 0 ينيطنطسقلا مورلا كرطب ناو يح كجوك يف ةذوتعلل

 ةبج نم مهيلع ردصتت يي يواعدلاو يواكشلا ناو هب ًاطونم مهرييقلاو 0

 تايلطلا هذه ناطلسلا - اف < اهيف رظنيل هبلا اسأر ضرعت ميكو و مهافرضصت

 نم ًامجار ف وكيشنم ريمالا ىتتاف ٠ ةلودلا ةيلالقتساب ةلخم اهمال ناب ًاضفر اهضقرو

 ىلا م ردصأو ًايضغ طاشتساف لاخلا ةمقاوي الوقن روطاربمالا ملعأو لأ ثيحأ

 كلث ىلع ىلوتستو ثوربلا رم ريمت نا بونادلا فارطأ ىلا اهلسرأ يتلا رك اسملا

 *اهلع تلوتساونادغبلاو الفلا تارامأ ىلع ةراغلا تنشو ربنلا تزاتجاف فارطالا

 ايسور دصاقم نأ ملع هدالب فارطا ىلا شيلا كلذ مودق يلاعلا بابلا ققحم امل

 دودبللا كلت ىلا هلسراو ًاشيج زرجف برا راهشال ةليسو الأ ع نكت م اهتابلط يف

 نييسورلا عدرل يرهلا اشاب رمع ةدايق تحم

 ايسوربو ارتلكنا ترداب اهدصاقمو ايسور ةيغب ةبروالا لودلا تدك أم ام“

 امهم ةلود لك تاسراو نيتلودلا نيب قذولا ءارجا يف رظنل ةيمج دقع ىلا اًفلاو'

 نم راو 'ايسور فرط ند ريفس مهافاو كثيوح انف ةئيدم ىلا اهفرط نم 0

105 نس( دوي زوم ١ يف لج كح اودقعو يلا ودل فرل
 تأ 

 اضابب ىتع ناك اهب د رصتناو ايسا يف ةيسورلا ركاسلا اشاب ميلس'

 نك اماو طافاق دنع مهياع زافو ازتيتتلؤا نم برقلاب مه رق نيت انوا فيحام

 لاريمالا ةدايق تح د ولبألا رحبلا يف تناك' يتلا ةيسؤرلا ةّزامنلا اما ٠ ' ىرخلا

 ( ريفون) نانا نيرتثت »7 يف يرام دلع ينل ةراذلا تمدضل فونيللا“

 اهرخنآ نع اهتفلتاف ةديدش برح دغب اهياع تروظتساو

 اهنلعاو ناطلسلا ةنوعمل انرصتنا بزطلا هذه جئاتن هوساتنقيتذاف اسنرفو ازئلكتا اما

 مامه4ةيس لئاوايفو٠ م ١م ةعس (ربقون ) ىفاثلا نب رشن ١١ يف ايسور ىلع بزملا

 ال7 ونوس سس ع سس تب ع صو



 ةينايثملا ةيلعلا ةلودلا ماكاو

 لوديقاب اما ٠ لاتقلا يف اتكبتشاو برحلا ةحاس ىلا امهئامبمو اهللاجر لقن يف اتأدتبا
 كيتلب رجلا ةيب رحةرام تاسرإ دق ةب زياكنالا ةلودلا تناكو ٠ دايللا تمزلف ايروا
 رهشإ نم كيف ةرشع سم دوتسرامهوب ةعلق ىلع تن اوئساف رايآ ا لاريمالا ةدايق ت تت #ث

 .اهتناصطل ار ال ةعاقلا صالقتسا ىلع ردت مانكير دنالا د ةربزح يلع ُ سشطسدغ

 ارااكتا تبجو دوسالا رحبلا يف اهياع لوعي يتلا ايسور تاوق مظعا لوئسابس تناك ذاو

 نم قرف (ربتبش ) لوايا ١4 يف انلسراف اهيلع» ها اهخاتتفال امهتاوق اسأرفو
 اوناك اهفو ايروناب وب ٍِق اولزنف نييواسارف مرثكا ناكو افلا ٠١ اهددع غلمي امه اسع

 ةدايق تحب نوب واسارفلا ناكو ٠ ةيسورلا ركأ اعلا مهتمداص لوبتسابس ىلا نومدقتي

 ةلاعنتا ناقبرفلا لتنتاف نالكار دروللا ةدايف تحتزيلكنالاو ونرا تنس لاشي راملا

 ركاسعلا اما ٠ ءاملا رهن دنع اورسكناف نييسورلا ىلع ةرئادلا تراد نأ ىلا !ديدش

 ركاسعلا تجرفث اهذخا ىلع دقت ملوايرتسايس ةنيدمر صاحت كاذ ذا تناكف ةيسورلا

 اومضلاو نيبئاخ ةنيدملا نع اورهذف مهتقرفو ميلع ترصتناف مهتمجلاو ةنيدملا نم ةيناثعلا

 لكاايسور ثتبجو اهبلا ىتلا لوبتسابس ةعلق راصح ةدجنا مرقلا اودصقو ني رخا ىلا

 دوسالا لعف مهسراوف تاعفف زيلكتالا شيج اماو ٠ رئاخذو تادبمو رك اسع نم اهتوق
 تدلخ ةزوف مم اوزافو افادلك الاب دنع نييسورلا نم امرمرع اثدجا اومداص ذا يراوضلا

 نامركلا يف نيرسصاحلا نيسورلا نا م ٠ ريغكق اخ مهنم دقف ام دعب اليمج اًركذ مهل
 ةيزياكلالاو ةيناثملا ركاسعلا اومجيتقاو مراصح ناكم نم اوجرخ افلا 5
 نييسورلا مازهناب تاجا نيقيرفلا ىلع نا بظأ ةديدش 1 مهدي ترادو ةيواسن رثلاو

 عم لويتمابس مالسا خدحتلا لودلا ةقاط ِى رايح نكي و # ةنب دملا ندح 0

 صالختس ىلع اوردقي مو مهلباتقو 7 نياكي هيل رأا مهتاوف نوديزب ,اوناك مهنا

 «ثسأق دقأو ٠ دالبلا لخاد نم اهينأت تن جلا ةدعاسملا١ اوعلك نا وأ ةعلقلا كالت

 ةلاوها م امه ةنس ءاتشو 5 ام64 ةنس ءامش ىلا ايس الو دمنا 0 اسعلا

 يف تذخا دق عاجوالا و ضارمالا ناف اهدادعتو اهنصو نع ناسالا لكي دئادشو

 كلت دريل ضرعتلاو عوم ا نع الطف اذه نيريثك تكلهاو دخأم لك ر , اسعلا

 تاناويللاو ىلتقلا ثثح نم دعاصتت تن :5يتلا ةنثنملا ةرحالاو دالبلا

 دض ةدحتما لودلا عع يتنوماي كلم ليئوتامع روتكف قفا ةانثالا هذه يفو

 نويلم مليم عف هقدب أرتلكنا هل ثديعت ام دعب لتاقم فلا 14 مرقل ايلا لسراو ايسور



 مالسالا لود خيرات 1اك١ا«

 تايئئاو ةغاسشلاب مهاعملا كالت يف هلاجر ترهثشاو ةناعالا ليبص ىلع ةريل

 , م ١ه0هةنس ( سرام )راذا ؟ يف الوقن روظاربمالا يفوت كلذ لالخ يفو
 ةئسلا' ن» ( ربمتبس ) لؤايا ربش نم نماثلا مويلا يفو يناثلا ردنكسا ءدلو هفلخو
 اهيفةرئادلا تناك ةدهتملا رك اسعلاو نييسورلا نيب ةلئاه ةمقاو تثدح ةروكذملا

 ءاهيلع ديزم ال ةلاسسي فوكالم ةملق لع اسنرف شوبج تلوتساو نيبسورلا ىلع
 كلذ ءاسم يف لوبتسابس اوكرت معزكارم ظفح ىلع ةعاطتسا نييسورا# دمي ل ذاو

 ا_متكلتماو ةملقلا ىلا ةدحنملا ركاسملا تلخدو رارغلاو ةميزطا ىلع اولوعو مويلا

 (رياربف) طابش ؟ه يف سي راب يف ةيعمج تدقعو حاصلا تارباخم ذئنيح تحتنناف

 ينو ةبراحتملا تسلا لودلا نم ةلود لك فرط نم نائثا اهريضح م1805 ةنس

 ( سرام )راذا ٠” ينو ٠ اهنيدرسو ايسوربو اسمنلاو !يكرتو اسنرفو ارثلكنا
 ةلودلا يرا ةدهامملا هذه طو رش هاو ادن 54 ةئمضتم حلصلا طورش تيضما

 تايظاتلاو نيناوقلا ةهج نم ابروا لود يئارل يقفل تازايم مالا اهل نوكي ةياعلا

 رجبلا نا و ةيجن رفالا لودلا نم اهريغك ابكلامم يف ةلةئسع نوكت اهناو ةيسايسلا

 ادعام نلك سنج يا نم هيف ةيب رح بكارم نالوج نع لزعمي نوكي دوسالا
 لال ةيرملا ةريغصلا بكارملا نم ليلك ددعلاخدا يف اقح امل ناف ايكرتو ايسور

 ىلع ةبب ربع ةيرحم تاناخسرت ايكرتلا الو ايسورا روكي ال ناو ابلكابا ةظفاحم
 ىلا ركاسملا تبدسنا اذكهو: ٠ طورشلا “نم ثقذ ريغ ىلا دوسالا رجلا ءيطاوش

 تايافلاو عماطملا ىوس عاد اهحانتفال نكي مل يتلا برحلا ثهتناو اهنطاوم

 زهتنا لاوهالا كلت دسب ةلودلا ىلا ةنيكلاتداعواهرازوا“برحلا تعضوالو

 نم تاياغلا بابرا نكلو هدالب ةيلخاد حالممال ةصرفلا هذه ديلا دنع ناطلسلا
 يف قاقشلاو نتفلا ءاقلا ىلا اوداعف مالسو دع يف ةلودلا اوري نا مأس جنرفلا

 ةلودلا تانالو رئاس نه اً ادمتسا رثكا ماشلا نا ١ وأرف ةلودلا دالب ةيلخاد

 ةوادعلا دوجوو برشملاو نيدلا يف مهفالتخاو تايسجلا ددعتل داسنلا روذب لويفل

 ارتلكلا ةدعاسمو ةين زورامل اسنرف د زوردلاو ةينوزاملا نيب اصوصخ مهني
 ا 7 تس 9 6 1 ك0



 ةيناثعلا ةيلعلا ةلودلا «ا5»

 لتقلابةينوراملا ىدمت نا يلا فاخلا يعاودو قاّمشلا باسسا مهني تماقف زوردلل

 ىلا ةئثلا تدئما متراثلاب دعالإ زوردلا ماقو 9 امم ةنسرغاوا يف زوردلا ىلع

 اديصو سلابارط ف حباذم ةدع تاصحو بوؤنلاو لتفلا رثكو ماشلا ءاا مي

 رداقلا كيع ريمالا زاتماو ماشلا قشمد ةنيدم ىلا اهامو رمقلا رادو ةلحزو ةيقذالل و

 نويواسنرفلا اباتحا نيح هدالب نع مفاد ىذلا ير ازحلا ريمألا وه ( يرثازلا

 يف رتساو بناجالا اهنطو يتلا قرشملا دالب يف هلثع مسي مل اعافد م 18٠ ةنس
 مسالا ميمجو اسئرف هل تفرتعاو تارم ةدع اهلالخ يفرممتا ةيلاوتم ةنس 10 هعافد
 ةيواسنرفلا شويا دراوت رثكو هرك اع يبلغا تدهبشنسا انو ٠ ةعاجبشلاو ةلاسلاب

 ةنس روم سيد 7 يف هسفن ملس يللا نم هل صانم ال نا نقياو رثازجلا ىلا اعابت
 ةنيدم ىلا رجأبف م املك ةنس هنع تجرفا 3 ةنسا"وح اسنرف هتلتتعاف م44

 ند ريثك هاج ) مام8 ةنس يق نا ىلا اهم ماقاو قشءد ةنيدم ىلا مث ةصروب

 0 ةحيدملا ليش .صاخ 0 كب ناثع ا 00 ٠ نييحيسملا

 اسلرف ةلود 0 0 0 ءاغا عب لحل هذه 000 نحيل نم

 جورخ 0 7 ٍ 5 لوا يف حارتقالا اذه 00 ٌ ةينوراملا ةيامجو

 ايف لاق يتلا ىف ّرْدمد ةحيذم تلصح الو ٠ ًايركسع اهتلتحاول ماشلا نم أسرف

 نا لخادتلاب هددت يلاملا بابلا ىلا لودلا عي يح تلسرأ ةمسأ نالاآةتس ون

 ةروثلا عمقل اشاب داثوف ةدايقب ًايظع 5 م لسراف نكفلا مدط | ديح عضي 0

 ةلس ويأو 17 و تورو ىلا لصوو ة هعمل !| م انج لع لطبلا اذه رفاسف ماشلاب

 ماحو ًايبرح ًاساوع لكشو يدنج فآلا ة ةسهج يف قثمد دصق اهنمو م امل

 دالبلا ىلا نمالا ةداعا يف لت لذبو ةمارص لكب ةئئقلا ءاسءور

 يدنح فالآ 5 ماشلا ىلا اسكرف لسرت نا ىلع ءلودلاتقةتاكأذ ءانثايفو

 ١٠يفو ٠ ةمهاا هذه ةيدأت نع زوعول ةنيكساا ةداعا ىلع يناثملا شيجلا ةدعاسمل



 «5١1*م مالسالا لود خيرات

 ةبراض ةئيكسلا تدجوف توريبىلأةيواضرقلا دونجلا تازن م٠187 ةنس سظسغا

 تغن ,1 هلأ عبو ةي ركس ءةكر جيا لدعا اليبس دجت لو ماشلا عوبر يف اهبانطا

 ٠ ابروا لود تنمأ يذق اذكه نكلو ماشلا ىلا ةيواسنرفلا ركاسعلا روضحل عاد

 ١١ ىلا شيحلا ليك# اسنرفل زوي هنا تررق لودلاهذه نا كلذ نم برغالاو

 بالسي و ةروثلا يجيبم ةلودلا صاقت نا ىلا ماشال الندم رمتسي هناو يدنج فلا

 ه يف هنم تجرخ نا ىلا ماشلاب ةيواسنرفلا ركاسملا ترمتساف ماشلا يف نرمالا

 ركذي المع لمعت نا نودب م1851 ةنس وينو

 نيبودنم نم ٌةلكشم ةيبوروا ةنل توريب ةنيدع تدقملا كالذ ءانثا يفو

 اوتذتا ةليوط تالوادم دعبو سبراب ةدهامم ىلع ةمقوملا لودلا ليق نم نيئيعم

 فكويام 8 مأبم مرود تقرح نيذلا نييحيسلا او. نا ىلع اشاب دائوف عمم

 ةلودلا ةدارس تحت ةلةسم ةموكح نائبا ليج يلاها جني ناوضيومت ةفصب شرغ

 ميقت يدنج ةياثلث نم ةيماح يللاعلا بابل نوكي نأو ايحيسم !مكاح نوكي ةيلعلا
 يدنفا دواد نيعاريخاو ٠ توريب ىلا قش٠د نم لصوملا قيرطلا ىلع نصح يف

 قافتاب الا اهلالخ يف هلزع نكي ال تاونس " ةدمل لبجتل اًريما سنجلا ينمرالا
 اشاب دا*وف ىعاسم نسحي ةلأسملا هذه تهتنا كاذب و لودلا

 5 نأ دعب ديجللا دبع ناطالا يفوت م 167 ةئس ةجملا يذ ١0 موي يفو

 ًاعصلر ة نسال

 دوم هيب زي رعلا ربع مداطاسلا .--
 ماما - امك ةنس نموا ه |؟ #9 س 11 ةنس نم

 تناك يتلا ثادحالا نمو دومم نب زيزعلا دبع ناطاسلا عام لوو
 دق ناك لايئاد ىمسملا ليلا اذه ريما ناف دوسالا ليلا ىف برحلا همايا يف
 مم هلالقتماب فارتعالا 3 ١5 ةئس سراب ركاوم يف لودلا ىئووم نم باط



 ةينامثعلا ةيلعلا ةلودلا ١« 54د

 ضعإ رع هل لقت يهو ةبلملا ةلودإل :داقتي نا هيلع اوراششأ لب ًالوبق هبلط لني

 لك يف ايلا (بتار هل نيمثو ريشم ةبتر هيلوتو هموخت عيسوتل كسرها يف اهكالما

 .ةلودلا ركاسعو نييلبجلا نيب مقاوم دع كلذلت اص دودحلا ىلع قفتي لف ٠ ةنس

 .دعاسو الوقت ىمسملا هئبا هنا م 4ك ةنس لايناد ريمالا لاقو م1808 ةنس

 ريمالا محراف لبجلا ةراما رصاحو مهتروث اشاب رمع دححاف مهتروث ىف كسرحلا لها

 ينبث نا اهتلمج يفو م 18+ ةنس اشاب رمعدل اهعضويقلا طورشلا ىلع مقوي نا الوقت

 اسنرف ايسالو ابروا لودتطسوتو كسرهلاو ةردوقشا نيب قيرطلايف اءالق ةلودلا

 لبجلا ريما نا طرش ىلع لبجلا ضرا يف عالقلا ءانب نع ةلودلا تادءف ايضورو

 لبقف اهيف نييناثملا راجئلا .لاوما نم باسي ام لفكيو قي رطلا هذه ظفحي دبعتي

 .يف ررغت دق ناكو ٠م 1854 ةنس فالخلالازو برحلات هتناف طرشلا اذه ريمالا

 نوكي ناو يلاعلا بابلا ةدارس تت برسلا لالقتسا م 1885 ةنس سيراب روم

 م1855 ةئس ثناك املف دالبلا هذه يف عالق تس يف ةيماح ةماقا يف قحلا ةلودإل

 ةدجنب ةيئاثعلا ةيماحلا دئاق لخادتو اهيف ىراصنلاو نيماسملا نيب ةنتف تاصح

 سي راب ةدبع ىلع ةمقوملا لودلا وبدنم هريضح ةناتسالا .يف رقوم دّسف نيماسملا

 تسلا نم عالق عبرا يف اهءواقب و ةيناثعلا دونجلا نم نيتملق ءالخا هبف ررفثو

 رجاعو هكالما عيبي نا همزل عب رالا عالقلا نع اجرا نيملسملا نم يب نم ناو

 نع ةينائعلا ركاشملا تلجو ةرملابدالبلا ةرادا يف نوينائملا داوقلا لخادتي ال ناو

 م امهكال ةنس برسلا

 ' ةياهع ثحت خالفلا تعضولب ون ايردا ةدهامم تناكف نادغبلاو خالفلا اما

 لود ةيامح تحت تامج م 1801 ةنس سيراب ةدهامم يف نكلو اهدحو ا.سور

 تعسأو نرادغبلا ىلا تمض م ١80 ةنمس يفو ةدهامملا كالت ىلغ ةمقوملا ابروا

 ةراز وو دحاو يروش ساهم الو ازوك ريمالا أمم اهيإي ناكو اينامور نائرامالا

 م 1851 ةنسرخاوا,يفو «لوالا ردنكسا انحوي روك ذملا ازوك ريمالا يمسو ةدحاو

 ردنكسا ازحوب مهريما ىلع :رواهالا راق نيتيالولا ماضنا .ةزاجاب نامرفلا ربص



 مالسالا لودؤيران ده"١1«

 نولوادتي سي رأب يف لودلا وصوم مهتجاو ةلاقدسالا نقع هوضراو روك ذملا لوالا

 م داليلا فارشا نم يلاولا نوكي نا اوررقف لوالا ردنكسا ريمالل ةفالخلا رمان

 ةريخالا ايسور برد لعل اكلم ينو ةكل املا

 يلاع دامخاو تيرك لها ةروث ًاَضيأ زي زملا دبع ناطلسلا مايا يف ناك امتو
 ةس اهتدهاعم ىلع .ةمقوملا لودلا يم وغم نم ساراب رمءوم داقمتاو الل اشاب

 15 يف ةينس ةدارا نراطاسلا رادصاب نيملا كلذ يف ةلأسا تهتناو مال

 لاملا مفد ند أباها ىفعأو تازايتما ضعب ةري زجلا اهب حنم م1819 ةنس دامتس

 ةير تقلا ةمدخلا نمو نيتلس يريمالا

 يرمم ا رطقلا هئرايز هفالسأ ةداعل ًافالخ زيزعلا كديع ناطاسلا 4 راتما امو

 ماكحالا ةلجم فيلأتل ةئجل ةءاقاو م ١ ل117 ةنس سيرابل هترايزو م امح؟ ةنس

 م 187 ةنس ةيادملا

 هذه ريفس هعاتحا رثكأو ايسور عم فاامثلا ىلع ررسذلا اذهل ًافالت مزعو ةيلخا دلا

 ةيلاع نوكت أهلا ابصخأ ةقلاملا هذه دعاو# تعصو هنأ نظي و ةناتسالا ف ةلودلا

 ترا لع. قرشلا دالب ميم 00 أهدونب مما نم نو 1 ةيعافدو 0

 58 عاش اةف . 57 عسا 0 0 دوسإ يثلاوا ةييسلا يبلاقالا عبمج

 موا رفسو مهامعزخاف ارثلكنا ًاصوصخوةيب وروألا لودلا نيعا يق قري 0 عورشملا

 مهئاهيومتب مط نيتيشم ةناثمالا لها لوقع يف سواسولا نوقاي نون رسلاو ثوره: :افلا

 بوحول ءارزولا اوعنقا ىعح كالا ما م م ةرادال حلصي ال ال داع ناطاسلا ةلالج نأ

 م مه ف هةعلخ ةحصإ ىوتفلا ىلع يدنفا هللاريخ مالسالا خ خيش اولمحو هلزع

 ٠م اممالك هع وأم ؟؟قفاوملا م 19 ةنس لوالا ىداجح 5 يف ه هوعلخو اودارا

0 



 ةيناشلا ةيلعلا ةلودلا «ادكو

 ريما ربع مرعب دام هداطلسلا - "به

 م1875 ةنسوأه !١؟ + ةنس

 ىلع هسواج بغو ديجلا دبع ناطاسلا نب دارم ناطاسلا نو رمأتلا عيابو
 هيف أئيبم مهبصانم ىلع نيرومألا ميجو ءارزولا ءاقباب انامرق ردصا كالا ريرس

 هءدصاقم زارباب هللا هل حمسي مل هنكل ٠ اهياع يرجي نا ديري يذلا حالصالا ةطخ

 ةعيابمللا دعب يبصعلا بارطضالا تاراما هيلع تربط هنال لمعلا ريح ىلا ةيريخلا

 فارغا ريخ مكي مظعالا ردصلا ناكو . دايدزالا يفت ذخامت دحاو عوبسأب هل

 يف يناطلسلا فيسلا يلب هلافثحا مدع هيدبي ناك نكلو ةماعلا نع ناطاسلا ةعبص
 ءارزولا اعد هضرع دتشا امو. لودلا ءارغس هتلباقم مدعو ةداملاك بويا يبا عماج

 مايا ةدع همزالو هتلالج ص نا دعب و ريبشلا يواسغلا فروزديل بيبطلا

 نا يدنفا ديلا ديع هيخا ىلع اوضرعو ءارزولا رواشتف هضرع نم هاش رسعتب

 ال هنا هللا هاعر مهباجاف اهنئوش ث ةرادال هيخا ةقاي ل مدعل ةنطلسلا ديلام هيلا مسن

 هيلع ناك ام ىلا دوعلاو عراب هيخا ىلع هللا نمي نا ىسع رمالا يف عرستلا يف مد

 لالتخا ثرا كلذ دعب اوأر مهنا ىلع ءارزولا لثتماف ءاكذلاو نهذلا ندع نم

 ةنس سطسغا ١" قفاوملا ه 1؟9+ ةنس نايعش ٠١ يف اومة>اف ديازتي هروعش

 خيش اوعدتساو ةيناث اوعمتجا 3 ديلا ديع ناطلسلا ةميامم موزأ اوررقو م ام

 خيش اوتفتساو نايعالاو ءارعالاو ءاململاو ءاربكلا عيمجو يدنفا هللا ريخ مالسالا

 اتونج نيملسملا ماما نرج اذا » ىوتنلا صن اذهو هلزع بوجوب ىتفاف مالسالا

 .باوجلاو 6« هثدبع نم ةمامالا لح حسب ليف ةمامالا نم دوصقملا تائف ع

 « ملعا ُهّللاو حصي »

 ٌشاريخ نسح ريقثلا هبتك

 سيدو ب وع حبس لح



 «ا 51/8 : مالسالا لود خيدات

 ىلا هئاجت ربما ربع ىدئافلاةناطلسلا سا "ب
 ) اديعو قر هل دغرلاو لايقالا لءجو | دعسو 5 اهدازو همايا نا لاطا (

 ( ديلا ديع ناطاسلا ” ش)

 قتراو ( مام65 ةنسريمتبس ١9 ) ها* 0م ةنسنابعش 1١ يف هللا هزعأ دلو

 ما 181/5 ةنس ربمتبس ال قفاوملا ه +١١9 ةنس نايعش ١م يف ةنطلسلا شرع ىلا

 ثامرف ردصأف حالصالا ف هتيعر ءارزولل ربظاو طاشنو ةمبم لامعالا ةرادا معاق

 دمع ىلا ابحوم م امال ةنس ريتيس ٠١ قفاوملا ه ١؟و+ ةنس نايعش ؟١1 يف

 يف هتيغر ديدشو مهبصانم ْق ءارزولا ةرير# هيف ناب مظعألا ردصلا اشاب يدشر

 سلا يف ؛مدقتا ةرادصلا بصنم نم اشأب يدشر دمحم لاقتسا م . حالصالا

 دعبو ه 1؟9+ ةنس ةجحلا يذ 4 يف اشاب تحرم دمحا ىلا بصنملا اذبم دهمف

 صاو يناسالا نوثاقااب هيلا اتفرم ينوباحلا فيرمشلا طخلا هيلا ردصا مايا ةعب را

 نء رطاخلاب ةفوف ةكلملا تناك يناثملا شرعلا ىلع هتلالج ءاوتسا دنعو

 لبجلاو برسلاو .ايراغلب يف ةيسايسلا براملا باعضا اهراثا يتلا تاروثلا لبق
 ل ل يري تي يب اتضتا  شللَلش>داللالٌُا رلى يتسلل ب



 ش ةيناثعلا ةيلعلا ةلودلا « اك

 يف لوالا وضوغم هرمض>ةناتسالا يف رّقءوم عمتجأو قنشيلاو كلسرطاو دوسالا

 ةرضم | متمارك نم ةضغم تاحارتفا ةلودلا ىلع اوحرتقاف م 1ى1 ةنس ريعمد

 ةلودلا ىلع برحلا ايسور تربشاف اهذبنو !مضفر الا يلاءلا بابلا ىبأف اهتحاصمب

 مرج اهاضتقم ايئامور تعضو ةيب رسم ةدهاعم اينامور ةلود مم تدفع نا دمب ةيلعلا

 اهبكارم ضعب ةيلعلا ةلودلا تاسراف ايسور فرسمن تحت اهرئاخذو اهنءومواهنزاخم

 ناكف ةنايخلا هذه ىلع اهل ةبقاعم ايناءور لحاوس ىلع اهارانق قالطال ةنوطلا يف
 عم ًالمف تك رتشاو ةيلعلا ةلودلا دض برملا ًايسر ايناءور نلعت نال يعاد كالذ

 *”؟ ينو ١ سورلا ىلا يدنج فلا غلابلا اهشيج مهل او برملا يف ايسور

 ةنيدم تاتحا هنم ؟7 يفو ةنوطلا رهخ ةيسورلا ركاسعلا تربع م 10 ةئس وينوي

 لارنجلا لتحاو ىلبوكين ةئيدم رورك يد نورايلا لثحا ويلوي طتساوا يفو ٠ هوئرت

 واشألا عله لوو هنو: رورشلا يع قا ةلصوملا ناقلبلا قاسم كرو

 اكبيش قبضم نويسورلا زاتجا ول ذا !هناكس ىلعقلقلاو بعرلا ىلوتسا ةناتسالا ىلا
 ةنس وام ؟6 يفو ٠ سورلا ةضيق يف عوقولا نه ابسفن ةداعسلا راد ىلع فيل

 دقو + لقالقلاو نفل افيقوت ةيفرعلا ماكحالا تحت ةناتسالا تعضو م م7

 اشاب ميركلا دبع رادرسلا ةأمك مدمل نييسورلا ماما رمسملا نييناثملا رقهقت بسن
 لصالا يبمورلا اشأب ىلع دم نيمثو ويلوي ؟؟ يف الرف اشاب فيدر ةيبرحلا رظانو

 لبجلا ناكس براي ناك يذلا اشاب نايلس يعدتسأو ةيناثملا شويجل ًاماع داق
 | ىلع ةدعاسملل ةبردملا هشويج عم هروضحل عقاوم ةدع يف مييلع رصتناو دوسالا

 سو رلا دص
 ةنيدمةدعاسأ نيدو ةني دم هركسعم نم اشاب ناتع يزاغلا يأ كالذ ءانثا يفو

 ابمقوم ةيمهال اتفلب ةنيدم دصق سورلا يديا يف ابطوةس ربخ هلصو امو ىلب وكين

 نراقنبلا لابج قياضم نيب ةلصوملا ةيمومملا قرطلا قئلم ىلع اهدوجوو ينرحلا
 هاليتسالا نا ناف ىتح ةعبنملا نوصحلاو لقاعملا اهوحماقاو ةنوطلاو ةيب رغلا ايراغلبو
 ةئيدم سورلا مجاه م1410 ةئس وياوب ٠" موي يفو ٠ تاليحتساا عبار نم اهيلغع

 لوس وس سس صصص ل تاسست جن ص سس سس حس ع سس حصص صصص



 مالسالا لودؤيرات « ادوذؤ>

 رمصج نم سورلا نكمت نب ريثك عافدو موهمم دمبو نب رساخ اهنع اودئراف انفاب
 مئادق ةليحتم اهيلا 5 لوصو حبصاو م ا راباباب ةنس ربوتك ا ؟؛ يف انفلب ةئيدم

 ةدنع ناك ام دنن ىتح مايالا رورك هوحئالا يذ هل رإخ اعافد اشاب ناثع اهنع

 نب رصاحلا سورلا طسو نم رورملاو هشويجب جورخلا ىلع مزعف نءوملاو رثاخذلا نم
 املف ٠ نطولا نع عافدلا ءادهش امي اوتومي وا مهعم ملي و اوهاسي نااماف ةنيدملل
 ةنيدملاب ةطوحلا عالقلا ميمج ةيناثملا دونجلا تلخأ ما هال ةنس ريو ٠ موي ناك

 ةيمنهجلا مهتافوذقب سورلا مهلباقف نيربكم نيللب» ةدحاو ةبج نم اعيمج أوجرخو
 ىتلاتاماكحتسالا وحن اودع اهريس يف ثرتسا لب مهي أبعت مف ةيناثنلا ركاسملا اما
 طملا مفادم ىلع اوذنت و ةبقامتم طوخ ةثالث ىلع ةئيدملا لو> سورا ارماقا
 اشاب ناثع مدئاق بدصأ نا الو ثلاثلا طخلا ىلع يلوتست تداكو يناثلاو لوالا

 ىلع عاجشلا اذه ظقسف هناصح تلتقو رسسيالا هقاس نم تذفن ةصاصرب يزافلا
 يلوئسا بذاكلا هتوم ريخ عاش ام درجمب و دهشتسا هنأ هركاسع تنظو ضرالا

 اهلتحا دق تاكو ةنيدملا ىلا عوجرلا تداراو دونجلا عيمج ىلع لشلا

 نوب نووناثعلا راصق فاخلا نءنارينااب سورلا مباباف اهنم مهجو رخ بقع سورلا
 ةمالع ءاضيبلا ةيارلا مفرب اومزتلا ًاتسح اعافد مهسفنا نعاومفاد نا دعب و نيران
 اما ٠ اهحالس ةينائملا رك اسعلا تءلسو نارينلا قالطا سورلا فقواف يلستلا
 اننلب ةنيدم ىلا ميلستلا دعب داعف لاتقلا ءانثا يف اجي رج مقو يذلا يزانلا اشاب نامع

 هلوخد دعب يناثلا ردنكسا روطاربمالا لباق كلانهو هحرج نم ىنشي اًميد»

 ابايعا هل ريظاو هيلع ملسو هل ًالالجا ماق روطاربمالا ىلع لخد ام دنعو انفلب
 م181/ةنس ربعمد 1 يفو ٠ هلزنم ىلا داع مث هغيس داقتي نادل حرصو هعافد نسل

 برحلا ءاهتنا ىلا ةماقالاب رعأ ثيح فوركرك ةنيدم ىلا صوصخراطق يف لززا
 دمحا مهيلع رصتناو نييناثملا بناج يف ًالوا رصنلا ناكف ايسا ةبج يف اما*

 لارنجلا جاه سورا ددملا دورو ىلاوت ال نكلو ةروبشم عئاقو ةدع يف اشي راتخم
 ل ١م ف ةونع اهّتقو اهرصاحو صراق ةنيدم فوكيلم سب روأ
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 ةينائعلا ةيلعلا ةلودلا 1١170«

 قف سورألا يلع رصتناو صراف ةدع أش لواحو مورضرأ ةئبدم يف اشاب رات ناكو

 ةنيدم مهشيج دصق سورلا يديا يف صراف تمقو امل نك نويب هود ةمقوم

 شاب رات اهمو اهرصاحو مورضرا

 رشي ريمسد ٠١ يف انئلبو ريشوت يف ضراق طوقس ربخ لوصو درجمبو
 ةلودلا ىلع برحلا اونلعاف ايس ورلا بناجب نانوكيس حاجنلاو زوفلا نا نويب رسسلا
 دوسألا للا ريما ماق كالذكو « سورلا رك اسع عم مرك اسع تدحتاو ةيلعلا

 زج لوطمأ كلذ ءارج نه ناكو ةينامثملا ركاسملا شوانو هموخت عيسوت ًاباط

 ةيلعا ةلودلاركاسع نم ليلقي سبل
 هنيب طسوتلا لودلا نم يلاعلا بايلا بلط ةروكذملا ثداوحلا تلاوت الو

 تاخدو عاطقنا نودب ءانشلا يف لاتنلا رمتساف فاش باوج هل دري 0 ماظعلا

 راصحلاب ةناثسالا ثددهو م ١ مالم 07 رئأثي "7 يف ةنردا ىلا سورلا شويج

 الوقي قودنارغلا ةرباخل اشأب رورسو اشاب قمان لسري نا يلاعلا بايلا ىأتراف

 يائملا شيلا بناج نم اشاب ناعو اشاب تف امبعمو هيلأ اراسف برملا فيقرتب

 قو دنارفلا هيلع مقو لوالا نيقافثا ىلع ناقيرثلا مقو ما ةنسرياني ٠١ يفو
 يرادالا لالق:سالا ةيلعلا ةلوذلا معنم هداعمو اساب رو رسو اشاب ءضاو الوقب

 نع اه يلقتلاو ابموذت ليدعتو دوسالا لبجلاو اينامورل يمارسلا لالقتسالاو راغابل

 ناضوؤمو اشاب رورسو اشاب بيجت هيلع مقو يناثلاقانتالاو نوصحلاو عالقلا ضعب

 ةندطا طورشو برحلا فيقوت هدام يسورلا شيلا لبق نه

 اسملا تيلط ةندهلا لوصه»و حلصلا ءيدابم ىلع قافتالا ابروا لود مب انو

 ارئاكلا تباجاف ةلودلا قوقحي فيسحي ام حلصلا اذه ين نوكي نأ ةيشخ م

 ذئنيح عاشو .داب ةنيدم يف روما دقع نوكي نأ تحرثقاو بلطلا اذه ىلا اسفلا



 «١الا» مالسالا لود خيرات

 عاشو لودلا ن ع لع يملاعلا بابلا عم حلصلا نوكي نا يف بغرت ايسور نا

 لغدي نرا اهوطسا ارتلكتا ترماف 0 -.اّرحا سورلا رى اسع نا (ضيا

 ةحملا ةماقاب يلاعلا ِب ايلا ىتكاو اربح لوطسالا لخدف اهاياعر ةياج روئسوملا

 يبرق ميخلا شيجلا نم قرف لاخدا اهشبج دئاق بلطف ايسور تفتضاف هلوخد ىلع
 ةضراعملا لك ارئلكذ اتضرادف ىراصتلا نع ةامامملا ةحجم ةئيدملا ىلا ةناتسالا نم

 ن؛ تارياخلا ضرك لكني نا الوقت قودنارغلا باطو 5 كلذ نع ايسور تادمق

 رياريف ؟4 يفو ٠ كلذ ةلوالا تلبقف ةينيطنطسقلا راوجي ونافطسا ناس ىلا ةنردا

 مث هل سرح ةفصإ يدنج فااب ةروكذملا ةدلبلا ىلا قودنارغلا لقتنا م 187 ةنس

 كانهىلا رمغحو ل تام فلا نش رع وع غلب د كانه ةيسورلا دونا ددع دياز

 لازتملاو انانملا يف للاثلا نابلا يتم كر نأ دمدو ةيجراطلا ان انئا, ترثم
 ىلع كب دصخلا يسورلا ضوفملا ب الم تاعامدا ةدع دعنو 7 مدع قفز ضوقم فاي ديا

 سورلار يق ةلالح ليع هيو مقاولا سرام ريشن نه كاائاا مود ىلا لبق ةدهامملا لامعا

 مويا يف قيدصتلا ر 2 " 0 ناعم ايلا ىلا ركا بعلأ ق قوسو ةندطلا لاطناب |

 ةدهامم اداوم يف يناكلا يورثلا لبق ميقوتلا ىلاةملعلا ةلودلا ابودنم رطضاف نيمملا

 ةيناهعلا ةلودلا ندب دودملا يحصل رر# هنا ةدهامملا هذه داوم ةصالخو

 ل المسا يلاعلا بايلا تا ناو كاذأ ثءنص ةطيارخ بجوع دوسألا ليجلاو

 بجو“ !مءوه ةطوبضمو ةلقثسم برسلا ةراما نوكت ناو روكذملا ليلا ةراما

 نايف راي ا مه برسلاب ةروغلملا داليلا 5 كالا مل ندذلا نيمسملا ناو طب رح

 ل القتسا 1 باي هلا ثعذ نا 3 . اهترادا يف مهنع .الكو اوميقيوا اهورجأب

 نوكيو ةيلعلا ةلودلا ىلا يولد ايلين مفدت هر م ةراما راغايلا نوكت ناو اينامور

 هليكيو نولهالا هيحستشلا اي راغلب ريمأ ناو ىراصتنلا نم ركسملاو ةءوكحلا ورومأم

 كلملا شرع ىلع نيسلاجلا ابروا كولم براقا نم نوكي ال ثدحب يلاءلا بابلا

 كالمالا باوصا ناو ٠ ةئيدقلا عالقلا يف يفت نا ةلودلا ركاشما قح قالو

 اوضوفي وا مهكالما اورجءعوبنا ةرامالا جراخ يف ةماقالا اودارا اذأ نيفسملا نم“



 ةينائعلا ةيلعلا ةلودلا « العد

 رك ءوه نم سلجم لوا يف تررقتىتلا تاحالصالا فتراو اهتراداب اوذارا نف

 فوسيتلا تاليدعتلا عم كسرهلاو قانشبلا يف رخأت نود اهذيفنت يغبني ةثاتسالا
 ءارجاب 5 يلاملا بابلا ناو ٠ اسمنلاو ايشورلا يتاودو ةيعلا ةلودلا نيب ررقتت
 بلاط قبط م 1858 ةلس تيرك ةريزجل عضو يذلا يساسالا ماظنلا ماكحا

 0 ةريخالا ثادحالاب نيمهتملا 6 نع ماع ل ردصإ ناو يلاهالا

 ديعتو رصيقلا اهبلط يتلا تاضيوعتلا غلام نا ناو يعادل اذه نينوحسملاو ىرسالا

 ذغأي نا رصيقلا نلعاو ٠ ةيناع ةريأ ؟55؟ 7١و١1 يع ابعفدب يلاعلا ايلا
 00 ناو ٠ اهنيبعت يرج ةيلعلا ةلودلل اكالعا غلايملا هذه نم ريبك مسقب

 ىلا ٠ ايسور دالب ىلا رت ينلا ةب راهقلا ندسال نيحوتفم نانوكي ةعلق قانج جيلخو

 كلذ ريغ

 ةسورحملا كلاما يف يسورلا زوفنلل ةوظعم ةدهامملا هذه ابروالود تأردقو

 ناس ةدهاعم ليدعت ثبلطف ةيلملا ةناتسالا ىلع ايسور ذاوهقسا نم فوهلعا ةباوو
 روم دقما لودلا عيمج أسم ١١ تعد م 14108 ةئس رياربف ؛ يفو ٠ هذه ونافطسا

 رمتوملا نا ارثلكلا تيلطو ٠ ثيصلا ماذلا كرامس سنربلا ةساير تف نيلرب 5

 ىلع كالذ ايسور تركناو ونانطسا نام ةدهاعم داوم عبمج صيحت يف قحلا هل

 لاسرال لودلا كرامس اعدو ٠ بلطلا اذه ىلا ةباجالا نم دب ال هنا تأر اهنا

 ًاساجم نيرشع اودقمف ماها/8 ةنسوينوي 1٠ يف رقءوملا دقمل نيلرب ىلا مهيضوفم
 م 1817+ ةنس ويلوي ١١ ىلا رهش ةده يف

 اهرومايف راغابلا ةراما لالقتسا ررقت رق ولا اذه يف ررفت ام ةصالخ كيلاو

 ةرضحلا ةدايس تحت قبو يلاعلا بابال ًاجارخ ة ةئمس لك مف هد تراو ةيلغادلا
 لك نم اهموخت رمثدوملا نيعو ةينطو اهركاسعو ًايحيسم 3 نوكيو ةيناطلسلا

 نا.يلاعلا بابللو مجريما اوبختنن نا ةماتلا ةي رحلا مط راذلبلا لها نا ررقو اهتاهج
 ديو ةكلاملا كولملا تويب ن٠ نوكي ال نا طرشب ماظعلا لودلا ىذرب هررقي

 نييراغلبلا نيب بهذملا فالتخاناو مهترامال اماظن نسئلراغلبلا نابعا ممتجت هباققلا



 «1 الد مالسالا لود خيرات

 ةيناطلسلاةرضحلا راذلبلاهمف دي يذلا جارحلمأوةيندملاوةيمومعلا قوقحلا نم مهدحاج رخيال

 لودلا نيب قافثاب ديدخلا ماظنلاب لمعلا نم ىلوالا ةئسلا ماتخ دنع هري دقت ريصإ

 ركاسعلا ىلجت ناو ةماعلا ةلودلا نويد نع راغلبلا هل. ام ةعقو لخدلا ةلاح ةاعارمو

 ىلع لكشن نا ررقت مث ٠ دالبلا هذه يف اهل يتلا عالقلا مدهتو راغلبلا نع ةينائما
 ةيركسملاو ةيسايسلا اهتيغبات ىلع قبت ةيقرشلا ىلمورلا ىمسأ ةيالو راغلبلا بونج

 ةدم ىلا ايحيسم اهيلاو نوكي و يرادا لالقتسا ىلع ةزئاح اهنكلو يملاعلا تارا
 هذه دودح رمءوملا ددحو لوذلا ىضرب يللاعلا بايلا نم ًابوصنم نينس شخ
 ضمب مم تبرك ةريزج يف ديدجلا ماظنلا يرجي نا يللاملا بابلا دوعتو * ةيالولا

 يتبالورجلاو اسملا ركاسع لتحت نا ررقتو ٠ هلارجا ةرورسض ىري يذلا ليدعالا

 داوملا ىلع ةينائملا ةلودلا عم قئتثو امهترادا سمأ أهم طانيو كسرهلاو قانشبلا

 دوسالا ليلا لالقتساب يلاعلا بالا فرثعاو ٠ هذه اهركاسع لالتحاب ةقلعتملا

 ال بهاذا فالتخا ناررقتو ًالبق هب هل رقت مل يتلا لودلا كالذب هل تفرتعاو
 لبجلااذه موخت تنيعو ةيسايسلاو ةيندما ةيلهالا نع لبجلا لها نم اًدحا جرخي

 فرصتلاب ةيرهلا مه قب لبجلا نع اجراخ نكسلا نوبي نيذلا نيماسملا ناو

 .ةيلعلا ةلودلا يلع ةماملا نويدلا نم ابناج لمني نا دوسالا لجلا مزاي و مهكالمأب
 اياعر ةلماعم نوكت ناو دالبلا هذه موخت نيعو برسلا ةيلالقتسا رقءوملا دطو 9

 ٠لودلا نيب ةلوادتملا ماكحالا لوصا بسحب ةيئائعلا ةنطاسلا يف نينطاقلا برسلا

 ال بهذملا فالتخا نا ررقتو ٠ ةماعلا ةلودلا نورد نم امسمق برسلا لمجتت ناو

 درت ناو ةرامالا هذه يف ةماعلا فئاظولاو ةيندملا قوقملا نع آينامور !دحا جرخي
 ةدهامم ين ايسورنم تذخأ دق تناك يتلا ايباراسيب يضارا ايسور ىلع ةرامالا هذه

 صراقو ناهدراو ايسا يف ايسور ىلا لس ىلاعلا بابلا نا ررقت مث 1805 ةنس
 ةكلمملا ىلع ايسور درت ناو نيتكلءملا نيب ةلصافلا موختلا تذيمتو اهريغو موطابو

 رخأت نود يرجي ناب دهعتي ىلاملا بابلا ناو ٠ ديزياب ةنيدمو ارغثلا ةيدوا ةيناهثملا
 يف. اهجاتت يتلا تائيسهتلاو تاحالصالا نمرالا نم اهناكس يتلا ثايالولا يف



 جس سس " تانج اج بجسم ع حس

 ةيناثعلا ةيلعلا ةلودلا »١175«

 لودلاديغي ناوداركالاو ةسكا هلا يدع نم ننال مانا و ةيلحادلا اهروما

 يف هثيغر روظا يملاعلا بايلا ناك او ٠ هئارجأ ةينك بارت يو كاذب ةملرصإ مع

 هل نم ةيغرلا هلق لزؤنت رت وملا اذو ىلع ةعقوملا لودلاف نيدلا ةيرح لوصا لفود

 . قوما نم يشن ةيلهالا نع نييناثعلا دحا جرخي ال نيدلا فالتشاف لوعلا

 لامتساوا فرشلا بارع لين وا ةيريمالا فئاظولا يفلوخدلاو ةيشايسلاو ةيئدملا
 نيدلا ف زيك نود ماحلا يف ةداهشلا اودءوب نا سانلا مي نذوب ناو عئانصلا

 نايهرلاو راوزلاو سورياك الا نوكي.و ةيررملا ماب مهنيد روما لاعتسا مهمل قديو

 ةيععر ةياجح ةيريخعاو ةينيدلا مهتالعم اويجيو مموءاجي نا اهباونو لودلا لصانق ىلا

 مث ٠ ةسدقملا نكامالا ىف ةريضاحلا لاو>الا نم لاح ليديت غوسي ال هنا ررقملا

 م ١ ملال ةنس هردنوأ ةدهاعمو مم اممك نع سرأب ةدهاعم قت نا اريخا اوررق

 مقوو ٠ ةدهامملا هله اهطدمت وأ ابهخسنت ا يتلا داوملا عي 3 ءارجالا يععر

 ماما ةنس ويلو ١ يف مهمأتخا اهيلع اوعضوو ةدهأمملا هذه ىلع لودلا باو

 ىلع تداس يينلا ةلودلا كرا فيك ميركلا ءي راقلا برغتسا ارو
 ىتح ارمدقتو اهو يف رمتست مل اركولم يف بعرلا تقلاو ملال كلام بلغا
 نيعب رمالا هذه يلارظن اذا هنأ لاحلاو هله ريظن طورش ىلا خضرت نا ت.ءزتلا

 نا ةلودلا هذه نكما فك وهو رخآ هجو نم بارغتسالا كَ ضرغلا نع ةيااح

 ايساو ابروايف اهادعا نم ةعئارلا تامواقملاو دي دشلا تامدصلا كالت لك لمت

 عزعرا ف داسفلاو يغبلا باعصا باسإ اهتيلخاد يف لاذعأ روت مدع مم ةيف رفاو

 ٠ اهينش نا رخاب يس وأ ةوق مطتسأ و برجل اتابثلا تالس يف ترقسا لب اهناكرا

 0 |مىظع ىلع ناهرب ملظعا اذبذ

 تصبو ةراجتلاو ة هع 0 ل تل دل ةيلخاد حالصال ةصرغلا هذه



 «١الو ه» مالسالا لود جيرات

 تمجرتو مياطملاو بئاكملاو سرادملا تسساف ةيظع ةيبلع ةضون ةيناثعلا دالبلا

 نانويلاوةيلعلا ةلودلا نيب برح تناك م858١. ةنس يفو ٠ ةيكرتلا ةغللا ىلا بتكلا

 تاره نانويلا رك اسع تمزه ةيلعلا ةلودلا شويج نا عمو تيرك ةري زج ببسإ

 جروج كلا نبا جروج سنربلا نيمثو لالقتسالا نم اعون ةروك دملا ةري زا حنمو
 2 ف 5 وول

 ام |ريثكو *: اهسفن لودلا ةيقارع تهل ةروكذملا ةرب زكا ىلع ايلاو نرانويلا كالم

 ابكالما ىلا ةربزجلا مهل نانويلا يعسإ رخآ ىلا تقو نم مايالا هلو ف عمسأ

 سربلا لاقتسا 1907 ةئسسطسغا ؟١ يفو ٠ ةينمالا هذه ققحتل مل نالل اهنكلو

 (م19505) ه١1؟4 ةنس يفو ٠ سيماز ويسملا هلدب لوذلا ثنيعف جروج

 نداوا نيموق باقىلعب رجلا تراص ىح ةيلعلا ةلودلاو رع نيب قئالعلا ترف

 لهاستو رصل ارتاكنا ترهتتاف ماشلاو صه نإ دودخلا ىلع فالتخالا بايسإ

 ىلا ارثاكن اوريعم باجا ناب هتكحي لكشملا اذه فرصف رمالا يف ناطاسلا ةلالج

 ةنارسعملا دودحلا نم اباتحا دق ناك يتلا طعقنلا نم هركاسع بو اًيلط أم

 ل ةيساطولا هلورلا - ةككلل

 لغد ألو ىلا دبع ينب نم اوسيل مهنا ريغ نيرم ينب نم ةقرف ساطوونب (ديبت )
 ساطو ينبا ناك ةينيرملا ةلودلا ركذ يف مدقت اهسح هلابعا اودستقاو برغملا نيرم وب

 وثب ناكو مهتياب اهاياعرو اهراصماو مهوزنل اهيحاوش تناكق فيرلا دالب ءالؤه
 كلذ رركت دقو قلا دبع ين ىلع جورتتا نوموريو ةسايرلا ىلا نوما مهتمريزولا

 ديع ون ساو ةمدخلا ىلع مهسفنا اوضارو ةعاطلا ىلا اونعذا مت هرم هج مهنم

 اهيدل مرا نس مهتلود روهأ ىلع مهب اوربظتساو لامعالاو تايالولا هوحو قملا

 / اهيف مهنم ءارزولا ددعتو

 يس ااا



 لا 22225 ا ا ااا 0 000 تتخذ ذآ ا اماما ا ااماماااممممماحف

 شكارع ةيساطولا ةلودلا «لالذو

 ىساطولا ابرك ىلا ريب رمح لاربع وبا - ب"

 م5١15 ب41417 ةنم نم وأ هاو ١ س ىلا1 ةنس نم

 ناك يماطولا يلع نب رمح نب ناي ز نب ىبحي ايركز يلا نب دمع هلا دبعوبا وه
 هنبا ةرازولاب ماقف يفوت م نيينيرملا رخا قطلا دبع ناطلسلل اًري زو اي ركز وبا هوبا

 هثريشع نم ةعامجو يي هريز و لتقف نييساطولا نم قحلا ديع ناطلسلا باراساف ىي

 دالبلا نيبو اهنيب ام ددرتب لعجو ءارعصلا ىلا خيشلاب بقلملا دمت هّادبع وبا هوخا رفو

 اليد خيشلا كلم الو ٠ اهيلع لاغتربلا ءاليتسا لبق كلذو اليصأ كلم ىتح ةيطبخلا

 ناطلسلا ةلود لها نم ةاسورلاو ساف لدا نم نايعالا هيلا تفوشت اهب هرمأ لحفتساو

 ىلع مودقلا ىلا هوعد أمر واّرس لئاسولا هيلا نومدقيو هنوبتاكي او راصو قحلا ديع

 ةدم كال ذك لاملا رّق“او ءاش ام ةرسنلاو ةعاطلا نم هل اواذبب نا

 دادبتسالا يف فهراو برغملا لها ىلع ينيرملا قملا دبع ناطلسلا ةأطو تلقث الو

 ه 475 ةنس ناشمر ؟1/ ةعملا موي كلذ مه تف هلتقو هعلخ يلع اورقو مهنبب اهف اورواشت

 دخلا دبع ابا هدعب نم برغملا لها عياب و ٠ ةينيرملا ىلا دبع ينب ةلود تضرقتا هبو

 ناكو ٠ ساف ةسرادا نم ةقرف نارمت ينب نم يفارمعلا يطوملا يسيردالا يلع نبا

 رخاوا يف هوعيأب ورضحم هوعدتساف ب سافب فارشالا ةباقث يلب ذكموي فيرشلا اذه

 ةنئفلا هذه ثودحاليص [ نم هناكمي يساطولا خيشلا دم ع اف ٠ أم ه14 ةنس ناضمر

 في رشلا هيلا زريف ساف ىلا فحزو اًطاص ا دنج عمجن اهيلع ءاليتسالا يف عملط سافب

 عمج مث يماطولا ىلع اهيف ةركلا تناك ةميظع برحامتيب تعقوف ةسادكم زاوحاب وقتلاو

 هتلود بابرا عم اهيف فيرشلاو نيتنس وحن اهرصاحو ساف ىلا هبفحزو رخا |ركسع

 ناك ىذلا هلام تيب ىلعو اليصا ىلع لاغثربلا ءالتساي ريملا هيلع در و راصحلا ءانثا يفو

 تعنتما املو اهرصاحن اليص [ ىلا اًرداب عجرو ساف نع جرفاف هدالواو ءاياظح ىلعو اهب

 هب فيرشلا ىلع قيضو اهرصاحت ساف ىلا اعيرس داعو ةنده لاغئربلا عم دقع هيلع

 تو خيشلا دمحم ابلخدف ه 4/5 ةنم ناضمر يف هيلإ اهلساو هسفنب اًراف جرخ ىتح

 برغملا كل. هل افصو هئعبب

 ابنم نيملسملا اودرطو ةطانرغ ةعطاقم ىلع نوينايسالا ىلوتسا هرقل ةنس يفو



 « اابالد مالسالا لودي رات

 بحرو ماقتلم مرك اف اذه يساطولا يشل | دمحم هللا دبع يلا ناطلسلا ىلا نواسملا دفاوتف
 اهوئيف نيواطت بئارخ مل نيعف هيف نونكسي اعضوم مل نيعي نا ”هنم اوبلطف مهب

 ٠ اهوئكسو

 هللا ديعوبا اهناطلس 0 ةطانرغ ىلع نوينامسالا ىلوثسا امل ةروك ذملا ةئسلا فو

 هبطاخ نا دعب مشل دم ناطلسلا فنك تحت اهنطوتساف ساف ةرضح ىلا رمحالا نبا
 اهردص يف لوقب ةعراب ٌةديعقب يبرقعلا ير ملا دمع هل دبع بلا هريزو ءاشلا نم

 مذلا نم ىعري هلثم امل ع مجعلاو برعلا كولم كولملا ىلوم
 'متلنم روج هيلع نامزلا راج نمل تنا راجلا منو انرهتسا كب

 مغرلا ىلع يخأبام بطملاعظفاو الدسم مغرلاب هكذم ادغ ىتح
 0 هنم كحل درع لهو هلدرأل منح هللا ن

 تيقبو ه 41١ ةنس يوت نا ىلا سافب رمحالا نبا 0 ٠ ةليوط شو

 مئادلا نايسف دحا مهنم قلو اعيمح اوضرقنا نا ىلا اهب هتيرذ

 ضرأ نم ريثك ى ل لاغتربلا ةلود تلوتسا يساطولا خيشلا دمح ناطلسلا مايا فو

 ةنيده اهبرقب اوني نا اهيلع راصحلا ديدشتل اورطضا ىتلا ةربلا كلذ نم برغملا

 ريداكا برق يتاوف نصح اونب ثيح سوسلا لحا م كلذ نمو ٠ ٌةديدجلا اهوعد

 هنبا هدعل ىلوتو يساطولا خييشلا دمت هللا ديعوبا ناطلسلا يفوت ه 41٠١ ةئس يفو

 ميرتلا رم يبرق - 59
 ماو8ه ١5١4 ةنس نهواده وم” 291١ ةئس نم

 دالب ىلع اوذوحت“ا دق اليصااو ةجتطو ةتبس ىراصن ناكو ٠ يلاقثربلاب روبشملا وهو

 دالب نيب ذئموب رغثلا اذه ناكف ةماتك رصق ىلا مموُؤملا ىتح اهب نيلسملا اوقياضو طبملا

 وزغلا ديدرتو مداهجب اذه يلاقثربلا دم ناطلسلا ينعو ٠ ىراصنلا دالبو نيملسملا

 كلذ ناكف اهلحاوسو ةيشك ارم دالبلا نع كلذب لغش ىتح مهيلع بالجالاو مهلا

 ىلاعت هللا ءاش ن٠ رك ذن ام ىلع 518 ةئس اهب ةيدعسلا ةلودلا روبظل ايس
 تدورو برغملا يف تعماتف ةيساطولا ةلودلا فءشب تلع لاقئربلا ةلود نأكو

 ملو ةرومسلا رثثو وعزا رغأو قار ىلع ناطاسلا اذه هدم يف تلوتساف هيلا وزغلا

 ثلاثلا ٠ ءزجلا ْ 0 م الالود خيرات



 شكارب ةيساطملا ةدلا غم

 ةيدعسلا ةلودلا ترهظ ه 516 ةنس فو ٠ مهعفذ ىلع يلاةئربلا دم .ناطلسلا ردقي

 مهنم جيرعالا سابعلا يلا ةلود تناك نا ىلا ةدايزلا يف مثرعا لاز امو نسوستلا دالبي

 بامضا  ةتاتنه هاما هبتاكف سوسلا ىراصنب كتفو هتيص دعبو هما لحفتساف

 الو ٠ ةئاعبتو نيثالثلا دودح يف اهكلمو اسببلا لقتناف هتعاط يف اواخدو شك ارم

 عومج يف لبقاو ةتمايق تماف سافب رذئءوي وهو يلاقثربلا دم ناطل لاب :هربخ لصتا

 اهراوسا نحو نثك ارب نصحت هب لبف الام يدعسلا سايعلاوبا ىأر اظ ٠ ةديدع
 مايا ا يلع راصخلا مادو شك اع ىلع طاقنالا بصنو كن ع ناطلسلا مدقتف ةامرلاب

 0 هتوعد اوذبنو سافب هيلع اوماق همس ينب ناب ربخلا هيلع درو اه انيبو

 عوج عمج ىلع عي نع مث ةنيكسلا ىلا اودلخاف مهلئاقو متعفادمل ساف ىلا امجار

 يفوت ذا هضرغ ماقال ءاضقلا هله مل نك نيدعدلا نوم شكا ص الس ال

 هذا ةئف

 يللا رمش يب هدوم وبا - 107+

 م1653 - 1550 ةنس نم وأ ه 9895 ل 581 ةنس نم

 5 يمداب لا نوسحح يباب كرعلو خيشلا دع 320 يلع نسحلا وبأ هوخأ ةدعل ىلوتو

 هيلع ضبقو يلاقلربلا دم نب دمحا سابعلا وبا هيخا نبا هيلع ماق ذا هكلم ةدم لطن

 ه 455 ةنس ةجحلا ىذ يف علخلاب هيلع دهشاو ٠ هعلخو

 رمت موس رويل ساسعلا وبا - "الا

 ماوؤود ١و5 ةنس نمواو ك 587-01 ةنس نم

 نايز نب بحي ايركز يلا نب خيشلا دمحم نب يلاقثربلا دمم نب دمحا سابغلا وبا و
 هلاغا ةروك اب تناكو ه ة** ةنس ثم ةجحلا ىذرخآ همش علخ موي عيوب يصاظؤلا
 ٠ ةلودلايف نييساظولا اوهحاز نيذلا نيب دعسلا لاثقل غرفتيل نييلاقتربلا مخ حلصلا هدقع

 © ةعقولا هاه دهيو شك 1غ برق ىئامنا ةفقو اهربشا لدابتم اهيف رضنلا ناك عئاقو



 مالسالا لود خيرات

 ” هرك ذن ام ىلع نييدعسلاو نييساطولا نيب عاملا
 ساف بحاص يماطولا دمحا سايعلا يلا ناطلسلا نيب عقو ام برغملا لها ىأر |

 ءانفو هيلع كالاهتلاو كلملا ىلع لئاقتلا نم شكا بحاص دججا سابعلا يلاو
 نع ةعاجج كلذل رضحو دالبلا ةعسش لو يضارتلاو ميلي حلصلا يف اولخد مهدي قلظإ

 يبماطولا سابعلا يبا نيناطلسلا نيب حاصلا اوررقو مالا يف اوطساوتو نايعالاو ءازعلا

 يدعسللو: طسوالا برغملا يلا الدات نم يماطولل نوكيا نا. ىلع يدعسلا سابعلا ياو

 سابعلا وبا فكم اهرك ذ مدقتما ةينيكلا ىلع مماصلا دنقع مت اف ٠ سوبسلا ىلا الدامت نم
 بفيصرلا ةرطنق ءانب هحالصا راث ا مظعا نمو هدالب ةيلخاد حالصا ىلع يبماطولا دمحا
 ىبسي رشناولا دمحا نب دحاولا دبع كالاموبا هيقفلا لوقي كلذ ٍفو.٠ ه 501١ ةنس سافب

 ١ ةرطنقلا هذه ءانب ًغروم
 ساطو ءانيا نم نيطالسلا رن هددجأ نيابعلا وبا فيصرلا رسج

 ساف 00 نم هب ري نملا اقنتم نراقثالا ةيان يف هاج
 نان كومبما قطاقلا ةريخ ند + ان ماع فض قدي د ناو

 همها

 خيشلا ادع نال اليوط مدي مل نييدعسلاو أ نييبماطولا نيب حلصلا نا لا

 هنم.عزتناو جرعالا يدعسلا دمحا سايعلا يلا هيخا ىلع بلغت يدجلاب بقللا يدعببلا

 يدبملا ىلوتسا الف ٠ ةيدعسلا ةلودلا خيران يف كاؤرك ذ ينأي اك هنجسو كامل
 هبيخا نيب. دوقعملا حلدلا دقعب فراعي مل هبيخا دي نم شك ام يلعاذه يدعسلا

 نييساطولا:دي نم اهعازتناو ساف ىلع ٠ ءاليتسالا يف عم لب نييساطولا نيبو روك ذل
 اًييدف نيش دالبلا مهباتسي راصو تاراغلا نش مهيفرثك او ايارسلاو ثوعبلا مهلا ددرف
 لاتق دعبو 0 قييضو اهرصاحو ساف ىلا ةريثك عومجب ه.107 ةبس ضمه اريخأو

 ساف لهال لمحو. ممدنع تاوقالا تلق ىتح سافب اونصيجتو نويساطولا مزهتا ديدش
 يدعسلا 9 ىلع ساف لها لزنف عافدلا نع نويساطولازجتو ميظع دهج ثالذ ءارج نم

 نييساطولا ءارما نم حني لو هلها نم ةعامجو هلتقو يساطولا دمحا سابعلا يبا ىلع ضرفف
 هرك ذن ام هربخ نم ناكو رئازجلا ىلا كرف هناف نوسح ابا ريمالا لا

 1. يور او



 شك ارب هيساطولا ةلودلا »١6١«

 ئيشلا رمش هرب هدوسم وبا - "9

 5 !هوؤ 8 ةنس نمواه هكا دل 4865 ةنس نم

 م1557 ةنس سأف ةنيدم يدبلاب بقلملا يدعسلا خسبشلا دمه ناطلسلا لخد ال

 لراكو طسوالا برغملا ىلا اذه نوسح وبا رف مدقل اهسح اهب ساطو ينإ ىلع ضبفو

 اشاب ملاص همرك اف كرتلا ىلا نوسحوبا أ ًاهتلاف ةيناثعلا ةنطلسلا لظ تحت لخددق
 هل نمي اشاب ملاص دنع نوسح وبا لزي ملو ٠ دهعلا كلذل كرثلا شويج دئاق

 يكلم ينبلس دق يلع بلغتملا نا » لوقيو هينيع يف اهم و برغملا ىلع هاليتسالا

 نا ىلاعت هللا نم وجرن انكل هلاتقل يعم متبهذ ولف ىدادجأ ثارت ىلع ينبلغو يئاب  كالمو

 ء ىلع نم هعفام كلذ عم متنا فرومدعت الو هب رفظلا انقزري و هيلع رصنلا انا حيي

 هعم ضمنو بلط ام ىلا اشاب ملاص هباجاف ليزج لاع مدعرو « رئاخذو مانع 8 ميديا

 اهنع رفو ةديدل- _ش مئاقوو ةعيظع بورح دعب ساف ةرهح اوتقا ىت> رفاظلا هش

 ه 551 ةئس رفص ثلاث ساف ىلا نوسح يلا ناطلسلا لوخد ناكو ٠ يدعسلا خيشلا

 هيلع ديزع ال حرفب سانلا ءاقتلاو
 شك اسم ىلا لصو سافب كارثالا ماما يدعتلا خييشلا دمم ناطلسلا رف الو

 لاطبالا باختناو لئابقلا رافنتسا يف ذخأف نو. يلا لاتقل همزرع فرصو اهب رقتشاف

 مم هدضع هب ىوقو هرزا هب ”دتشا ام كلذ نم دلل مقجاف دانجالاو رك اسعلا ةئبعتو

 مهيلا ميضلا نمو ساف ةأمر يف نوس وبا :ثاطادسلا هيلا جرقت ساف ىلإ مهب ضن

 مدقتف اهب نصحنو ساف ىلا عجرو نوسح وبا مزهنا ديدش لاتق دعب و برعلا شدج نم

 فورعملا عضوملا يف امهنيب تناك ةعقو يف هب رفظ نا ىلا هرصاحو يدعسلا خيشلا

 لاوش ؟4 تبسلا موي كالذو اهرما هل افصو ساف ةرضح ىلع ىلوتساو هلتقف ةملسب
 ثراو هلااو برغملاب ةيساطولا ةلوبلا تضرقنا نوسح يلا ناطلسلا لتقبو ه ة33 ةئس

 نيثراولا ريخ وهو اهيلع نمو ضرالا

 ( زيبام) جت



 يصمم

 «١ما» مالسالا لود خيرات

 ناريإب ةبومضلا ةلودلا - "ل

 نملواوهو ليئاربج نب «نيدلا ينص خيبشلا ىلا ةلودلا هذه بسنت : ( ديمت)

 ناكف ةيس تناك هتطخ نال ا حا برام ل هن مهنا ا الا هلئاملا هذه نم ركسملا عمج

 كلنا روم مايا يف ناك اذهو نيا ردص هئباهفلخو ناسحالاو بيلا ريغب ١ ال

 همزاي ناك اًذاامع هلأسو كذا روك و هراؤف ليدرا ةئيدمأكرقم هل ذخأ دقو يرتنلا

 يتا نيذلا ىرمسالا ليبس قلطي نا هنم بلطف لاهلا يف هئاضتل دعتسم هناو *ىش

 ليجلا اذه نيدلا ردصا كارتالا ظفحو هتراشاب رومي لمفف كارثالا دالب نم 1

 * يحرس 5 كالملا اهتياوت يف ببسلا ممو هدعب نم هتلئاعو

 مهاربا خيشلا هنبا هفلخو يفوت 1 يلع هجاوخ هنبا هفلخو نيدلا ردص يفوت مث

 اًركسع عمج هتاف ةيئاطلا هذه نم ازَغ نم لوا وهو ديئح خيشلا هنبا هفنلخو يفوت 0

 هبا هنلخو يفوت غار مك اًديش مهتم منغو مهلا و جركلا از انهْف هيبا يبعثو هيب

 هدنع عمتجا | ىتح ةازغلا ةرشاسيمو ركسعلا عمج يف هيبأ كالسم كالسف رديح 0

 يقثاب رمحالا 3 رم جاتلا فختاو جركلا ارفف لتاقم فال ةتس ركسعلا نع

 مجاهف نادإبلا نم هلوح ام ىلع ٠ اليكس الا يف عمط مث هب رديحلا جاب يحسو ةعقر ةرشع

 مهلتقف هيدي نيب اًريسا هدالواو وه عقوو اهبحاص ماما مزمل هنكل ناورش ةنيدم

 مناد رطخ يف نيدلا ينم ةلئاح تاظو . يلع و ليعاما هيدلو ىو ناورش بحاص
 ىرئس اك ةلودلا ثعش و دونطلا دينو رك اسنعلا عمج رد يح نب ليعامم الت تح ّ

 ةلودلا هذه كولم لوا نيخر'وملا فرع يف وهو

 اة لا يي

 ل رسب مرعب لعاسا هاَح ديم "1/6

 ما167؟ب1499 ةنس نم واه 99. - 906 ةنمسا نم

 خاتاى ّج>نايسنلا اياوز 2 مده يلع و ليعامم أ هائبا يق رديح يعل لقا

 هنسفنب مهفرعو مهيلا بهذف هتلثاعءارحا كنرثالا نم موق ىلع هولد ًاموق ليعامسال هللا



 ناريأب ةيوغملا ةلودلا

 ] دئج مهنم هبعصو هرما لع هتدعاسم نم بلط ام ىلا هوباجاو ميظع باحرتب هولمتق
 || 6١ 0ةنس مرح طساوا يو. ناهمال ىلا هيلا مضنا نمي ليعام“ا دامف يليق سيل

 | ىلوتساو اهيلع باغو ناجي. ر ذا ىلا ركسعلا نم ةقئاطب ناهال نه ليعايسا هجبت
 ٠ْ يف دصق هرما يوق املو. ٠ اهربانم يلع هل بطخو هاشلاب يمسو اهيحاوز عيمج يلع

 | رايد ىلا راس مث هدالب ىلع ىلوتساو هلتقو هيبأ لئاق ناورش بحاص ه 4.5 ةلس

 ( دادغب درتساوقارملا دالب ىلاهجوتو هدالب بلاغ ىلع يلوتساو اهبحاص لئاقو ركب

 | كلتقوءرسكف رهغلا ءارو اموناسارخ بحاص ىلع ادعو.قارعلا عيمج ىلع يلوتساو

 ْ هتايح ةدم رملا هنم برشي حدقلا لثم هسأر ةمجمج لمجو

 | راثك هناوعاو أدعا هل سيلو هتلئاع دارفا لثم ًايفوع ليعامسا هاش تاكو
 ١ يهذماباعجيو ناريا ىلا ةي رفمجلاةيرشع اننالا ةيميشلابه ذم ل خدي نا نسوتساف

 بهذماولضف نييناريالا نالركذت ةضراممقاي.ملو هدارع زافو كلذ لهنقةنطاسلا

 دالب تراص مويلا كلذ نمو ( هضز ) بلاط يأ نإ يلع مامالا يركتب نيلئاقلا

 نوملسملا نيب ةعيشلا رقم نايا
 دعاسف مهيب أ ىلع يناثعلا يناثلا دي زياي ناطلسلا دالوا ىصع ءانثالا هذه يفو

 مبلس ناطلسلا هيخا ىلع مث هيبا ىلع ديزياب ناطلسلا نبا دمحا ريمالا ليعامسا. هاش

 داحتالاو قانتالا يف رصم ناطلس لسارو هدنع هدالول نم رف نم لبقو هدعب نم

 الك ةلودلا تيراح اقف : ل نا هلا هللا روظم يناثملا ميلس ناطاسلا ةب راهم ىلع م

 لليعامسا هاش تاارجاب يناثعلا يلس ناطلسلا لع الذ ٠ هلرهقو هتدح ىلع امهنم

 اولتقف مهلا داليل ةمحاتملا هدالب يف ةعيشلا عيمج لقب رمأ ىت 59 دج ظاتؤا ةيناودملا

 ناطلسلا ناعاكلاذ دعبو ٠ ملا ٠ لب 0 نم لك ددع نأ ليقو ةيرسع ةقيرطإ

 ْ هتمفادمل ليعامسا هاشلاّر ريف هد ؟ ٠ةنس هشويج يف لئقاو برحلاب ليغاعلا هاشلا ملس

 ١ رعتساو مهيلع؟ضقنيف ةيناثملا دونجلا بملا كبنيل ةييرح ةعدخت همامأ رقبقت هنكل

 ' ]| ه٠ ةلس.بجر ؟ يف نيشيجلا نيب. لاتللا مقوف'زب ربك ضاب را" نا هرقرفتا يف

 لغخدو ٠ همم يم نمي لزمامما ءاشلا كرفو اًنيبم- اصلا ةبئائثلا دوئنللا ترها



 علمكم اا المال ليد جرا
 هشويح ةعارال مايا ةينا اهب ثكنم نا دعب و اهلاع ىلوتساو زؤيربت ميلس ناطاسلا

 معلا دالب يف لافيالا ىلع هعواطت مل هركاسع قاالا ليعاجسا هاشثلا رثا يفتتح ضو

 هرقح نغ ليعام“ا ماشلا دلعف ٠ هثاحوتف .لك اكرات ةدالب ىلا مرو نا رظضاف

 هاشلا مط ه 405 ةنس يناثلا ميلس ناطاسلا يفوت او ٠ هكلم ري رس ىلع سلو
 ىلامدقتف مهنم ماقتالاو ةيناثملا 07 دالب ضعب ىلع *اليثسالا يف ليعا#لا

 اسهنع داعو ةيناثملا ةلودلل ةمبات فئموي يو سكرملا دالب حضخاف كارتالا دالب

 اهمف نثدو ه و+ ٠ ةنس كاذثه ةمبحت ىغتف هدادجا روزيل ليبدرأ ىلع جرف

 هيلع افوسأم

 7 ليعابسا نب سسامل هاش "اه
 ماهل ها1ه7 ةنس نم وأ ه 424 ب 0+4 ةنس نم

 نانارخ هالب تنهتئاف هرمع نه ةرشاعلا يف وهو بسا.بط ةنبا هدعب ىلوثو

 نو بتامفانملا ثمقو مث ريثك ءانع ريغب ا,مضخاف اهتداع ىلع نايضعا ةصرفلا هداه

 مهنه نيئفئاط نيب ماصالاراكو كلللأ ىلع ةلودلا هذه اودعاس نيذلا كارثالا ثاثف

 كاذ دعو هيلع ضيبقلا تبلطف ىرخالا تحتو اهادحا ىلا بسامبط زادغاف

 اومدقتو هوثاغاف نييئارتالا ةناوعاو هدونج ةؤرع ثاغتساو ةقورع يف مدلا جاق

 مههلع اورهتئاو ربكالا ءالبلا مموقاذاو مهم اولكتف كارتالا ءالاوه ةب راحل همه

 دالب ىفعيفاثملا ينون اقلا ناخ نابلس ناطلسلا مدقت ه 44. .ةئس يفو ٠ ًاماث اًراصتنا
 تناك يتلا ةيردلا يضارالا نءاهريغو دادغبو ناجيب رذا ىلع ىلوثساف ناريا

 | هعوجرب بشامبط لع املف ٠ هدالب ىلا داع مث (ميرذ كتف مهملاب كتف نا دعب ناريال

 ' رطضا هنكلو اهوا امو ةيفيمرا كالمو كرغلا الب ىلع« مدقتو اًريبك اشدج عمج

 نع« كب زوالا لئابق مايق ببسب هدالب ترثك لئالقلا نا هغلب ا 0 ىلا
 هيخأ نايصعو ينائملا .ناهلس ناطلسلا ق وم زادي اي قرشلا يف هتموكح + ىلع رثثلا ن

 ماستقا ىلل» هعم ىؤفتاو يناثلا ناولس ناطاسلا ىلا أجلا يذلا وهو از ري اقل



 ةيناثعلا ةيلعلا ةلدلا «1448-

 ده امس ةبقاعلا بسامبط يشل نا ريايف نوريثك ناوعا ريمالا اذهل ناكو:٠ ناريا

 ناريا تصلخ ريداقتلا نكلو . ةين طاسلا ىلع مدقتو زيريت كارئالا شيج سنف نا
 ةنوعم دقف نا دمب نم .يناثلا عوجرو لوالا رارفو يناثملا ناطلسلاو 0

 يسراوب اريحا هيلع ضبقف ركب رايد ىلا ريف صاقلا أها ٠ صاقلا ريمالاب ناوع

 الزم نييناثملا براحي همايا لك بمايبط ىضقو ٠.همادعاب رماف بساربلع هيخ 0
 نم كم ريدا نب نسح>و يأرلا ع نم هيف ناك ام نأ الا ىرخ' ةهح ن. رثتلاو ةيج

 0 ريثكلا هئادعأ ماما ةكلملا ظفح

 . ىلع مالسالل ابد ناكو نيوز# ىلا ناريا ةكلمم يسرك لقن يذلا وهو

 يزيلكنا ه ءاج ناريا كوام نم جيرفلا ءارؤس هراز نم لوا وهو ةيعيشلا ةقيرطلا

 لاح هلأتنف تقولا كاذل ارتلكنا ةكل» تاباصي ١) ةكلملا لبق نم نسنكتج همسا

 « رفاك وا وأ لهي تلا لههربشا ة ةدس هبدل لوثت 1 نذأتس لظ نا دعب هرظن عوقو

 ةرباخم ىلا ةجاح يل سيل » لق « ينارصنانا لي !ر ذاك الو الاسم ثسسل ينا » لاق

 يناريا هعبت دقو لجرلا جرخو 6« كليبس لاح يف حارف ينيد ىلع سيل مه نيرألا

 راذلا فاظني و همادقا مقو لاسم فرعي ىتح رصقلا يف هئارو نم لمرلا شري

 ْ ٠ ةجورخ دع

 ًاقوخ هتايح يف مهطعب .لقتعاو ميضعب دعب | نوريثك ءانبأ ننال ناكو

 ريمالا هنبا نال هنم فادي ناك ام يف يف مقو هنأ بي رغلاو ةكلمملا يف هتمحازم نم

 اهنبا ةراشاب ةردافلا هذه تلمنف هناكم نطلستيا هبا لتقب هتدلاول زهوا رديح

 "م ه4 ةنس رفص / يف هتافو تناكو لاحلا يف يفوتق بسا.لخ هاش اهجوز تمض

 بسال سداح د كل

 م15 ةنسوأ ه راك ةنس

 0 ٠ هازل ليكالملاب دم ١ :هنكل هل مائي أ ثلاث وهو رديح هاش هئزا ةذعإ ىلوثو

 ةنطف ةلناعأ كناكو نا ىرب ىعدت ةئبا كساءبظأ نايت ك”اذ ناب و: هتئايخ



 : « 1مم مح مالسألا لؤد خي رات

 بهذو اهبلطتاجأت اهروزي نا ردديح اهيخال تاشرا اهيبال ىرج ام تملع املف
 لدا“ ةلوخد لاح 4 كتذلإ .نيدلدم ةلاحر تدعأ دق تناكو ٠ اهرصق ىلا

 هتب الو نم مايال هولتقو لا جرلأ كفلوأ هيلع ةرضقنأ رم هقلا

 قمل ميعب نيف نال هاك يار

 . ماهإلالب ١ هاب“ ةنس نه وأ هوو - ة؟م4ةنس نم

 ن٠ ليعامسا اهقيقش تجرخأو تاسرأ مذقت اك اهاخا ناخ ىريب تلتق الو

 مالا هيأ ثتضوفو هتحرخأف هيب اةايح ةدم توملا ةعاق 3 8 هناك هنال هلئدمم

 هاش سنا اهف يعنلاو رمالا يف اهقيقش كرشت نا ناخ يريب تدارا مث م ٠١ ميج

 اكيهنم ةريسلا ءىبس ليعاهسا هاش ناكو ٠ تلتةف اهلتقب رما ليملا اذه اهتم ليعامسا

 ُباسارخ ىلع ىلوتساو ادنب ادخ دمت هوجلا هعزانف ةكلمملا رعال تئتلم ريغ هتاذلب

 ش هنم اهذخا ىلع ليعامما هاش ردقب مو اهب لقتساو
 هنال امو بسامبط نب ليعامسا هاش يفوت ه 586 ةنس ناضمر  يفو

 قايرتلا يف هومسف هيف غلابيو قاي رتلا لكأ ىطاعتي ناك
 هت

 بسام مهب ' راب ار رمت - "ا
 م 15م9 - !هالال ةنس نم وأ ه وك؟ توحو ةنس نم

 3 مدقأ ليعامسا هاش هيخإ ةافو ناسارجج كام ادنب ادخ ادمح غاب او

 ربل مثلدعلاو ريخلا هنم ىجري ناكو كاملا ري رسس ىلع رقتساو نيوزقىلا ناسارخ
 يف تاصح ىلا ةيلخادلا نتفلا ذه ةصرف نوينائملا زوتناو + كلذ لاخي ام هنم

 ١ ركاسلا ثلاثا ناخ.دارم ناطلشلا لسراف اهياع ءاليئسالا يف اوممطو ناريا دالب

 ن* جركلا" ملقا |دصاق 00 دئاقلا اذه راسف ٠ اشاب ىنظصمهل ال ةدايقب ةيناثعلا-

 سيلؤت ةئيدم لدحاو اهقفو مهعلا ةكلمت ىلا ةعبات تناكو مول هةنس سكر لجا دال,
5 

 :ثلاثلا ءزجلا :١ (؟4) مالسالا لود خيرات



 نارياب ةيوفصلا ةلودلا «امك»

 ىلا دومال نويئاثعاا رطضا نكلو هاشلا دونج ' ىلع رصتتا نا دعب جركلا ةمصاع
 دربلا ةدشل هنوضغ يف لائقلا رارتسا نكمي ال يذلا ءاتشاا لصف لوخدل نوزبارط
 دئاف اشاب ىظصم يفوت ءاثثلا يذقني نرا لبقو عاقصالا هذه يف جوثلا 0 رثو

 ناري ىلع ةركلا ةداعا لمهأف نييناثعلا
 علب ًانيثك هيج يناثلا ثلاثلا نا دارم ناطاسلا لسرا ه 4و9 ةنس يو

 مرعرملا شيجلا اذه راسف نا رياةلزانم اشاب ناثع ةدايقب لئاقم فلا 56١ هرادقم
 تزربف نيربث ةئيدم دصق مث ةمواقم ريثك نودب اهقرتخاف ناحييرذا دالب !"دصاق

 هيف ررظا ديدش لائق دمب و هاشلا ىخا از ريم ةزمح ةدايقب نييناريالا ركاسع هيلا

 دئاق ازريم ةزمح لتق نا دعب نريئاملا رصننا اليمج اًركذ هلرلخ ام از ريم ةزجح
 وص مهعم دقعإ نا ادنادخ دهم هاشلا رطضاف زيربت ةنبدم اولخدو ناريا شويج

 نم ءزجو ناتسرولو ناورشو جركلا ييلقا نع دارع ناطلسال لزانتي نا ىلع

 بناج يوقف نييناثعلا دئاق اشاب ناثع يفوت ءانثالا هذه يفو زيربت ةنيدمو .ناجيي رذا
 ام اعون نيبئاريالا

 نم هنكمت مدعو ادب ادخ دم هاشلا مهناطلس فعض نويناريالا ىأر املو

 ًاهاش هب اودان كانهو ناسارخ ىلا هب اويهذو ًاسايع ريمالا هنبا اوذخا ةلودلا ظفح
 يتلا ركاسملا ادنب ادخ دم ىلع راث اهنم اوبرق املو ني وزق ىلا اومدقت مث مهيلع

 هاوج# ةنس كلذ ناكو هلت رش هولتقو نب ورق
 34 د

 ارئيارهف د رفا ميسايع هاك "اب/ 4

 ما5958-- اهزذه ةنس نم وأ ه ١) ."ال لع 4919 ةنس نم

 ٠ .ريغص لكموي وهو مييلع ماش سابع ريمالاب اودانو نيوزق نورئاتلا لخدف

 ءالعال ةطساو هديضعت اولعجن هريغ نه ميلا عوطا نوكيا يل | راقص هوراتخاو

 سابع هاشلا ىلع ةرهاظ ةعاجشلاو ةباهنلا تامالع تناك نكلو مهسفنا ةعفنمو مهتلك



 41م مالسالا لود خيرات 0

 8 1 1 0 0 ١

 4 سارع 5 ايت ش 2

 ةياخادلا تاروثلا ءارج نم ران ةلعشك دالبلا تناك ةنطلسلا تخأ اوه امل الق ىنلا :

 . 3 بيلر# ةدم 2 عبي 2 ع سابع هأشلا ضف لالقتسالا ةليبق لك بلطو

 نيسيناثعلا برا ناريا كالما نم ةيناثعلا ةلودلا هعمهتلاام صال_تسال دمع م

 كلذ يق ةاغتشم ةينائعلا ةلودلا تن ثئاكو اهريغو ناووزيربت ن نثادم لثحاو مهيلعر صتناو

 كقعإ نا لوالا ناخ كن محا ناطاسلار طضاف 8 رغو قرش اهيلع نيرثاثلا ة هب رات تفولا

 تنادلبلاو يلاقالا عيج مهلا ةكلمم ةيناثعلا ةلودلا كرت نا ىلع الص سابع هاثلا عم

 غرفتيأ لرالا ناجاس يراغلا ناطلساا دهع ن 05 نوي اعلا ايم يلا نوصالاو عالم لاو 1

 غرفتيأ 8 يلع نييناثعلا لاصو طورشلا هذه سابع هال ل لبقف ٠ هدالب ةيلخاد م

 ةنيدم ىلا سابع هاشلا ضف * هتلود اوقياض دق اوناكو كي زوالا لئابق لاتقل ضياوه

 ةثباذم برا مييلع رصتناو مهم ارصاؤتساف كبزوالا لاق اماتحأ لو تناك يقلا كهشم

 , ١ هال نس تاره

 نييناثعلا ثراطاس لوالا دا ناطاسلا يفوت ( م ١51١ال)ه55١1 ةنس فو

 هناكم :ةلودلا بابرا | مافاو م59١٠ ةيس لزع م قطصم ناطلسلا هوخا هدعب ىلوتو
 ىنظطصمناطلشلا ديعأو ها اا" ةئس من لع ع ُع لوالا دمحا نب ناثع ناطلسلا هيخأ نبا



 نارياب ةيوفصلا ةلودلا «امم»

 دمحا تاطلسلا نبا عبارلا ناخ دارم ناطاسلا هناكم يلوو ه ١٠ةنس لزع ث ةيناث
 ةيج نم هكألما عيسوتل ةيناؤعلا ةلودلا يف لالتخالا اذه سابع هاشلا زهتناف ٠ لوالا

 نبا ةنايخب اهحّتفو ريشا ةثالث اهرصاحو دادغب ةنيدم ىلا فيثك شدخب ضونف اهدودح
 هاشلا نال سكملاب ءاج مالا نكلو !ًرفاظ اهلخد اذا اهيلع هاشلا هيلوب نايف لما اهبلاو
 لواحو ٠ هئئايخ ءازج لتقف روك ذملا يلاولا نباب سما دادغب ةنيدم لخد امل سابع

 دئواهن ىلا سايع هاش فهبز م ٠ نيرساخ اهنعاودر مهنكا دادغب عاجرتسا نويناثعلا

 ءاحتالا نم اهريغو سلفتو زيربت ىلع 0 ُ كارئالا نم اهذخاو كد اهتوصح كدف

 مييلع رصتلا هر ه5 اسع ينعضب ردقل تناك موك اسع نا عمو اهيف كارتالا براحن ةيلاهثلا

 سابع هاش لظف ٠ مهولق يف بعرلا عقوأو مهنم دالبلا كلت كللمو ةرسك رش عرسكو
 ىتح ةيدقلا نا نم كارثالا هذخاامم * يش دعإ يش دركس عقاوملا كلت دعب نم

 ١ ركب رايدو لصوملاو ةكأا ارشلا دالبو نيوزق رحب طوطشو ناخيإ رذا دالب لك عجرتسا

 تربور راسملا نين اهملا ىلع هاشلا ركاسع راصتنا يف لضفلا مذ م نمو ٠ ناتسدركو

 يلراش ينوتنا راسملا هوخاو وه فراريا ىلا رشح دق ناكو لصالا ىزيلكتالا يلراش

 عم برملا سما يف يفوتنا رتسملا راشتساو !ً”دئاز ًامارك | اهمرك او سابع هاشلا اهاقتلاف

 ىلع اب روا لود ةيزاجتو ةي ركسعلا مولعلا ءىدايم هدونج ملعتب هسيلع راشف كارتالا

 دقع يق ابروا كانيركح ماما هنع بونيأ | ريغس هيدقناو هلوقب سابع هاش يخرف كارثالا

 قبو ٠ يزياكتالا فيرشلا اذهب ةماتلا هتقث ىلع لدي كلذب انامرف هاطعاو قافتالا

 نف ناقثال مهمزاي ام مهلليو سابع ءاشرك اسع بردي نيوزق يف يلراش تربور رئسملا
 كارثالا ىلع مراصتنا يف ايس كلذ ناكف برحلا

 ١ جنرفلا عم ريظن هل قبس ١ ةلحاست لهاست هنا سابع ءاثلا لئاضف نمو

 هالاقدصا ىراصتلا نا هيف مف لوقي هاياعر ىلا اًروُدْنم رد ماو لاح نييوسملاو

 | مترفلا را هدالب نيم حتفو اولح نيا مهماركاو ميءارتحاب ممرمأب هاو هدالب ةافلحو

 يلاهالا وأ ماكحلا دحا مسهل ضرعتي ال ناو مهتعضب| ىلع موسرلا ذخوت ال نا وشو

 ناريا دالب يف نيطسلإ نيطالس نم كلذ لعف نم لوا وهو ٠ كوس

 معلا هنا م هئلماعم نحو نييحيسملا عم سابع هأشلا لهاست ىلع ةلدالا نمو

 ادالوا اهنم قزر ةيدكرش ةأتفب هركذ مدق ىذلا ىزيلكتالا يلراش ترب وز رتسملا ىلع
 يف لهاستلا يلع اذه نم ربكا ليلد خيراتلا يف سلو مهلوا بارع سابع هاش ناكو



 سس سس سس عت وو 3 اجب توزن جب حسوب و نات داعب رص ع دس هسا اساس سس عدس ها هاو

 «<١مك > مالسالا لود خيرات

 دال يف ن مالا ررقو هكلم ةدعاق ْن اهفصا ةئيدم سابع هاش لعجو نايدالا ةيرح

 ةعساو ٌةوطش همايا يف دالبلا تطخ ىتح اهروما لك يف ريدتلا نسحاو اهلاوحا ملظلو

 رامتلا ددرت 0 و ناريا يف مترفلا وجات ٠ تراك نادل هإ أيس مدقتلاو ةيلظعلا لييس يف

 ناطلس عمو ةيوروالا لودلا لك 6 ةييط اهتاقالع تناكوأ « دوال لف مم جاتبلاو

 نييلاغتروبلا نا كلذو ةدسحاو ةيم الإ ةييرفالا لودلا ىدحا براحي لو اهيا دنحلا

 ما ءاش سايع ناكو مهيأ ١ جيلح يف سومرأ ةريزج يف ةيهاز ةرهاز ةرحعتسم اًؤاشنا

 ىلا همه هجوف هدالب هايم يف يو ةيبنجأ ةلودل نوكأ نإ هل قري ملف اهدراوم ةرثكبو اهب

 جارخا ىلع ةيرات ةكرش دي يف ذكموب شو ةيزيلكلالا دنملا ةموكح 8 قفتاو اهكالتما

 ةريزجلا ىلا هركاسع تلضوا نفس ةيزيلكلالا ةكرشلا هل تاسراف اهنم نييلافتروبلا

 ٠ اهيلع هاش سابع ىلوتساو اهنم نييلاغتر وبأا اوجرخاو اهاماعم اوبرخو اًريمدت اهورعدف

 دفتسإ ملو ةريزخلا ترفقاو تب ركن لءاعملا نم اهيف ام ةرادا ناريال ها نسي 1 نكلو

 لمعلا اذه نمزيلكتالا الو هاثلا

 هل دلذي ٠١ كرثو 0 ساو نئادلا نينو هي وفلل هاش سابع اشنأو

 دالب يف ليثم اذ سيل ىتلا ناهفصايف هراث آ اهنم دالبلا يف ةميظملا راث آلا نمركذلا

 دالبلا نوؤش حال الاصاب همايتها مها دحاو اهيف رقي مل ةلودلا هذه كولم رهشا وهو قرشلا

 ريكلا ءاش سابع ما هيلع توق يلاهال نا تح افا آلا ماو انحش لو
 رهتشا سابع ناريغ ٠ همايا يف ينب ةيدقلا راث "آلا نم ناربا ينام لكنا نآلا نونظيو

 ةأظولا دهب ناك دقف هدالبل مدقتلا بحو ةلاسنلاو ةمكملاب هراهتشا ةلئاحلا ةوسفلاب

 ىلع هتوسق كلذ نهرأك او باقعلا بجو ةوفه منع ودب نيذلا ءارسالاو ةالولا يلع

 علو ناكو نيعلا رق 5 دالوا ةعبرا ميظعلا ناطلسلا اذهل ناك دقو ٠ هتنب لهاو هدالوا

 كولملا دالوا رك 2 مهتداع يمل منو مشعل سأتلا قر اسوا ويس * نأ ىلا مم

 يف هاا ال ةنس يفوت 6م مهتلماعم ء يس و هدالوا 7 فاي ٌأدبو كو ل ١ هئاخادف

 ةكس 4 93 نا كععإ هرم 2 نم ةئس نيعيسأ دابا | حرف ةئيدم



 نارياب ةب وفصلا ةلودلا «اةو.»

 ىئاثلا ىفص هاش "ا

 م1541 159م ةنس نموأ ه 1١61 ب 1٠١9 ةنس نم

 امللظ ناكو يناثلا ينص هاش هديفح هدعب ىلوت رييكلا سابع هاشلا يفوت او
 ريهأ وأ رييكل قش ل ىىح ءايربالا لتقب لاغتشالا ريغ هل مه ال ءامدلل اكان تاع

 ةكلاملا ةلئاعلا ءاضعا نم لثقو ٠ ملاظلا اذه ةدم يف هسنن ىلع ناما ناريا دالب يف

 هل مهتمحازم ن» هفوخ ريغ فرعي بنذ الب اصغش نيثث يلاوح لاجرو ءاسن نيب اه

 نكلواطاوما بوهمو ناسارخ ىلع موهمعلل ةصرف رثدلا زمنا هاش سايع 56 او

 ةئدن يفو .٠ ري سا مهباقعا ىلع مهتدرو مهيلع تثرصتنا نييناريالا رك اسع

 عاجرتسال فيثك شيج ثيل هسفنب ينامثملا عبارلا دارم ناطلسلا مدقت م لائم

 ةنس رغص ؟5 يف ناويرأ ةئيدم حتنف مهلا دالبب ينوناقلا لوالا نابلس تاحوتف

 ىلا داعمت ةنسلا نم لوالا عير" خيف ةونع ابكنو زيدإت ةئيدم نا مدقت 3 ه١ا ؛ه

 اورصتناو ةينائعلا شوبجلا اوبراحو ناطلسلا عوجرب مهلا مزع دةشاف ةينيطتطستلا
 يف ةعلش ةرسك مهو ردك ىدح نييناّعلا أو.ةملو ناويرا ةزردم اودراساو اهيلع

 هشويج مازماب يناعلا عبارلا دارم ناطاسلا 7 او ٠ها 45 ةئام ناب ره يداو

 مهام هدد بجرم يفدادغب ةئيدم رصاحو ميظع شب داع هاشلا كاع ماما

 ىلع دار ناطلسلا مدقت نم ص هاشلا فاك ةئملا ند نايعش ١1م 5 ةونع كو

 ةيناعلا ةيلعلا ةلودلل ةعبات دادغب نوكت ترا ىلع حلصلا هل صضرمإ لسراو هدالب

 1 ىداح 5١" يف حاصلا دع ُُو كاذ ناطاسلا لبق ةيوفصلا ةلودال ةمبات ناويراو

 ه8 لاف لوالا

 هئار زو ىلا ابك ةرادالا اسم تاوبشلا يف اسمغنم يناثلا يفص هاشلا ناكو

 م61١1 ٌةنس ناشاك ةئيدم 2 تام مث ٠ هلع لقال ميا رأي ناك نيذلا

 هس يروج ب تحسس



 «١ول» مالسالا لود خيرات

 ىفص هرب ىئأتلا ىسابع هاش - ١"

 م3534 1541 ةنس نمواه ١ اله ب 1١8١ ةلس نم

 نيئسرشع كاذ ذا هرمعو يناثنا ىثص هاث ن يناثلا سارع هاش هئباهدعب ىلوتو

 ةمذلاو لعلا باعصا رم اوناكو ءارزولا هاشلا اذه رغص ةدم يف مالا ىلوتف

 يف اوددشو رممقلا ا لاطباب اورعاف ىوقتلاو لئاضتلاب اورهتشاو

 هديفحو لوالا هاش سابع مايا يف تح ةليذر ركسلا ناكو .نوركسب نيذلا باقع

 ركسملاىلا داعو تاذللاب عتمتلا يف طرفاف هديب رمالا ىلوت هدشا يناثلا سارع غلب انو

 ٠ هيبا ةجرد ىلا لصي مل هنكلو كاملا ماقم طقساو ةريثكلا تاوفملا بكتراف

 عج .راساف ءادعالا ىلع شابلا ديدش ريبدتلا نسح يناثلا سابع ناك كلذ مهو

 نكمتو ٠ همايا يف امماضا ىنص هاش هدلاو ناكو راهدنق ةئيدم همابا يف نويناريالا
 نمالاداف ىرخا ةهج نم رتنلاو ةهج نم كارتالاعم حلصلا دقع نم سابع هاش
 يف دالبلا تءئرو عئانصلاو مولعلا تمدقتو رجادملا تو ديعسلا هكح ةدم يف
 م ١1ه ةئس يفوت نا ىلا ةحارلاو نمالا ةحوبخب

 ىسابع ىب ءناهلس هاب 5 ه7

 م 1384 ب15574 ةنس نم وأ ه 1١/8 11١5 ةنس نم

 ةءيايم ةرورغب عيمجلا عنقاو اغا كرايم يملا كالذيف م ار ريم ةزمج اهيا

 ةسيسدلأ توتناو كلذ. ىلع هوقف اوف لبا ربكل هيخأ تر + قهأ هنال ارريم يد

 رغ كوري م لضؤا و يرمحلا اذه ةمأ مشا هدادجا اي يلعاز ريم يف يقرو

 يع مالو ٠ مله مهةسوسد و مهتنايخ ىلع فارشالا ٠ نم مقتاي ل هنا ار ريم قح

 قحاسا 'يذ همأي 1 يف ثدي و ناولس هاش مسأ ةئطلسلا شرع ىفر مو اق ريم

 ىلا تاوبشلاو تاذاملا يف سايهنالاب ًاماو يأرلا فيعض ًالماخ ناك هنا ريغ ركذلا «

 م5١11 ةلس بت نرا

 ا مما حم



 شكارم ةيدعسلا ةلودلا «لوكو

 ,راولس ىب ىيسه هاش - كك

 ١/59 - 1394 ةنس نم وأ ه ١١88 س 11١5 ةنس نم

 هاّشلا ناكو (٠ ازريم ىفص وا ) ناولس هاش نب نيسو هاش هنبا هدعب ىلوتو

 تت ىلع هدوعص لاح رماف هنيدب كلسمنلا ديدش ةينلا يبل بلقلا بيظ نيسح
 'اهلملاو خئاشملا برقوهروصق يف اهدجو يتلا رخلا ةينا رسسكو ركسلا لاظياب ةكلمملا
 أماع ني رشع دالبلا تاظف اهنم داوقلاو ءارمالا مرحو ةيلاعلا بصانملا مهاطعاف

 راغاو ىئادلغلا ناتسن اغفا ناطاس دوم ريمالا رهظ نا ىلا ةحارلاب ةم.تم همايا يف
 اعيزماحو ناسا ةيقم ىلا ريع لاموو هماجا ايتدتك رو هقرتخ ناز لع
 هيلعتدسفا هتناطب ضعب ةنايش نا الا ١ دو (ءافد نيسح هاشلا اهنع مفادو ةذم

 لق هنكلو يئاجلفلا دوم ريمالل كاملا نع لزانني نا اريخا رطضا ىتح لاحلا

 عراوش يف فوطي ذخاو ًايفاح قاوسالا ىلا لزن ةكلمملا يسرك نع هسفن ملخي نا
 ا دومم هاشلانال منع يقارف ىلع سانلا اهيا اونزتال د الئاق حبصي وهو نابفصا
 تورحلا ةرادا يف ايسال نأ حالصاو مروما ريبدت يف ىرداو ينم ربخأ وه
 نوبحتليو نوكبي مو هءارو نومي ةئيدملا ناكس رثكا ناكو « ماكحالا ةسايسو

 ركذ يف ليصتت رثكأب ناريا ةلود ىلع دو# هاشلا ءاليتسا ركذنسو ٠ هقارف ىلع
 كانه همجارف ةيئاحلغلا ةلودلا

 نييناففالا ءاليئساب و ةريهشلا ةيوفصلا ةلودلا كولم رخا نيسح هاشلا ناكو

 هدحو هلل اقبلاو ةلودلا هذه تطرقنا ه ١١ه ةنش نابفصا ىلع
 4ل
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 نقلا رب ةيرعسلا ةلورلا - "حكي

 فارشالا ةلوداطلاقي ونييدعسلا فارشالاةلودب ةاودلا هذه ىعدت ( ديبت )

 ةيدمسلا ةلودلا وا نويدعسلا ةلود اه لاقي و م زاكللا ثيبلا لآ مهيست لاصتال

 هللامماب مئاقلا دع هللا ديعوبأ ةلودلا هذه نم كا لاي ماق نم لواو مم سانلا دعس

 جسمي دع صمم وسما ووو وس سمس موسم



 ١ 58و مالسالا لود خيرات «<

 نب مساقلا يبا نب دحم نب دمحا نينادي ز نب فولخت نب يلع نب نمحرلا دبع نب
 نب ىلع نب ركب يبا نب نسما نب ةفرع نب دمم يب نب للا ديعنب نسحلا نب ده
 سفنلا دمم نبا رثشالا هللا دبع نب دحم نب مساقلا نب ليعامسا نب دما سنسح

 لواو ٠ بلاط يبا ن يلع نب طبسلا نسحلا نب ينملا نسحلا نب هللادبع نبا ةيكزلا

 دجلا وهو خلا ةفرع نب دم يبا نب هللا ديع نب نسحلا مهم برغملا لخد نم

 ةنس هيلا هلوخد ناكو ةلودلا هذه سأر هللا رمأب مئاقلا دم هللا دبع يبالون ءاثلا

 تضرقناو ةرجواةعساتلا ةياملا تناك نا ىلا اهب هلسن لؤي مو ةعردب ماقاف مدكع

 دالب طبضل ةفاكاتكوش نكت : لو ةيساطولا ةلودلا برغملا ىلوتو ني رم ينب ةلود

 برغم ان دمو روغت نم ريثك ىلع تلوتساو لاتروملا ةلود اهتقياضو هعيمج برغملا ْ

 ماب مئاقلا دم هللا دبع وبا ىأر الف ةيساطولا ةلودلا رابخا يف كلذ رك ذ رم اك
 تقر ءشل سوسلا لها ناكو ٠ كالملاب هسؤن هنثددح نييساطولا حير لشف هللا

 دج مالا مهب قاضف مهنع نييلاقروبلا تايحه در ىلع ةيساطولا ةلودلا ةردقم مدعي

 دمحم شادبع يبا في رشلا ىلع اوادتسا ىتح مهرما هنولوي نمم نوثحبي اوراصو

 ه ه1 ةنس هوعيابو هيلا اوبهذف ةعردب هللا رعاب مئاقلا

 مرا ربع ىب رقلا صاب ماقلا رمت لا ربع وبا "جه )

 ماةاال ا١ه.89 ةئس نموأهىك 998 016 ةنسنم

 داي !ًربظم دونجلا دنحو عوبجلا عج ه516 ةنس سوسلا لها همياب اأو

 ذا هل تأتي م ذا ) نيلسلا نم + مهملاس نه لأتقو برغملا نم مهجارخاو لاقئربلا

 ١ عقاوم ةدع يف مهيلع رصتناو نييلاةثريلا براغ (يساطولا ناطل لا ملخب حيرصتلا كاذ

 هبا تن ًاطاو هلع لع سانلا مكاو ٠ هتييقنو نوهلا هرئاطب اولءافتو هتعلطب سا: ١١ نيبتف

 نسح سانلا نم ىأر اف ٠ رارقلاو ماقملا اهب هل باطو رادلا ةيسوسللا دالبلا يف

 ٠ جرعالاب فورعأ.ا :سايعلا وبا ريمالا وهو هيدلو ربكأ ةعبب ىلا مهبدن هيلا ءالولا

 هئاو ةرصنو هتريسس نسح نم مهغلب 1 ةمشايشلاو ةحاح خايشا هيلع دنو م
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 ثااثلا ءزجلا هز مالسالا لود خيران



 شكري ةيدعسلا ةلودلا « وكم

 لقتني نا هنم اوبلطو مهيلعمهتلاطتساو مهتكوش ةدشو مدالبب لاقئربلا سما هيلا اوكشذ
 سابعلا وبا هنباو وه مهعم ضهنو كلذ ىلا مهباجاف روك ذملا دهعلا يلو هدلوو وه مهيلا

 هللا دييع ايا رغصالا هنبا فلذا نأ دعب ٌةحاح دالب نم لاغف 3 فورعملا مترا ىلا

 هللا عاب مئاقلا هللا دبع وبا رقساو ٠ ةكلمملا دهعو رومالا بتريل سوسلاب خيشلا ادم

 ه1 ةنس قون نا ىلا ةلكلا عوعسم لاغف 1 نم هناكمي

 رمت ملا ربع ىبا ىب رم ىسابعلا وبا ١"

 5 !ةه؟و9اطمإال ةنس نم وأ ه 565 -- 9179 ةنس نم

 سعب مئاقلا هَل دبع يلا نبا جرعالا دمح| سابعلا وبا هديع يلوو هنبا مدعب ىلوتو '

 ابعيج يف رصتقنا ةروبشم مااقو مهعم هل تناكو لاقثربلا داهج نم هيبا تالسم كلسف هللا

 لق تلخدو بناج لك نم س انلا هيلا عرهأو هذ دالي لا يف رشتناو هترص دعب ىتح

 نوموريو 'هندومنويطخي شكارم باعصا ةتاتنه ةارما هبتاكو ةيسوسلا دالبلا رئاس هتعاط

 م 0*5 ةنس اهلخدن شك ارم ىلا لقتلاو مهيعاد باجاف هتعاط يف لوخدلا

 اهيلع ىلوتساو

 لصتا اهرما هل افصو شكر ىلع جرعالا دما سابعلا وبا ناطلسلا ىلوتسا انو
 * ةديدع عومج يف لبقاف يلاقثربلاب فورمعملا يساطولا هللا ديع يلا سأف يحاصب هريخ

 ةلئاقملاو ةامرلاب اهراوسا نحتو شكارع نصحت هب هل ةقاط اال ام سابعلا وبا يأر ايلف
 ومآلا دعشاو مايا يترلا اهياع ىلاوو ضافثالا اهيلع بصنفق ةرضحلا ىلا يماطولا فحزو

 رع جرخاف ساقب هيلع اوماق ةمع ينب ناب يساطولا هللا دبع ابا غلب 5 ٠ سانلا ىلع

 ىلع ةركلا ةداعا ىلع مزع اهب ةنتفلا نكسا نادعب و :ساف ىلا اءرس» أفكناو شك اه
 ةنس ملخ مث نوسحوبأ هوخأ هدعب ىلوتو 81 ةنس هض رغم اتا لبق يفوت هنكل نيبدعسلا

 ىلع ىلج املاح اذهو هللا ديع يلا نب دمحا سايعلا وبا هيخا نبا هدعب ىلوتو ه

 خئاقو مهعم هل تناكف ملاتقا عوملا عجو نيبدعسلا رملب مها سافب ةنطلسلا يسرك
 وبا ٌرطضاف اهعيمح ىف ندا رصتنا اهريغو ةبقع يلا ةعقوو يامآ ا

 سوسلاو شكاارم هل فراعيإ اننص يدعسلا سابعلا يلا عم دقعي نا يماطولا 0

 ىلاعت هللا ءاش نا ا ناك نا ىلا هلمعب امهنم ةلكرقتس



 «9١1م» مالسالا لود خيرات

 ريشا هلا ديع وبا هوخا ناكو ريبدتلا ْنسح اءاجش ًاعش سابعلا وبا ناطلسلا ناك
 هرومأ كيس هريدتسإ سابعلا وبا ناطلسلا ناكو .٠ هيعاط تحت #4 ناكو 157 هئم رغصأ

 ثداوملا يف هبأرب ىضس و كراعملاو بورحلا يف هتدحنل نيعتسو هتامهع يف هضوافيو

 يففاو امهبولق اود سفاف ةأشولا امهنبي لخد نا ىلا ةدحاو اهتأك تناكف كلاوملا

 التاقثو اهعوبتم ىلا ةفئاط لك تفرصناو نيب زح ددلا مسقئاو لاتقلاو برملا ىلا 7

 ىلا هلاقتثا دنع مدنع هوبا هكرث ذنم خيشلا ىلا 0 لئابقلا لج تناكو ٠

 تعقحاو هديبام ىلع ىلوتساو سايعلا يلا هيخا ىلع بلغو هرمأ لسفتساف ىم 0

 , ه 557 ةنس كلذ ناكو نجسلا هدالواو هاخا عدوا م هيلع سوسلا لها ةلك

 رقلا ربع ىلا مربا ميشلاب فورعم ا ىربرلا رمش ,قلا ربع وبا "يارا

 مم |همأل مة ةنس نمواه 31114 ل- 9143 ًةلس ةنع نم

 مهجارخاو نييلاقثربلا داوج ىلا همزع فرص ةكلملاب زهشلا هلا دبع وبا لقتسا امو

 نودح نمو ه 541/ ةنس يتنوف نصح نم مهجرخاو مهيلع رصتناو مهبراشخ برغملا نم

 اوكرثو هتوطس اوفاخ مييف هاكل ةدش نويلاقثرإلا ىأر الو ٠ هدكم ةئس ىنسا

 زيثلا هللا ديعوبا ناطاسلا ناكو ٠ هريغو رومزأ نصح لثم برغملاب هوككم ام بلغا

 داهج ىلع اًرياشم ةيسوسلا دالبلا 0 ماقا دق سال أ 1 هلالقتساو هيخا ىلع ضبقلا دعل

 هتعيب نع تفقوت دق ٌهاملا هله يف شك | ع تناكو ٠ اهنم مهقورع ملق ىتح لاقثربلا

 ر”اولووي اذامىلا هما نم ابايتراو نييساطولل ءاقثا همعاط يف لوخدلا نعتصإ رثو

 املو + اهياع ىلوشساو اهمدقن اهلها ”هعيأب و رايح هل تداقناف هكذهأ ةدس ىلا لاحلا

 هراصم و برغلا دالب ةيقب ىلع ءاليتسالا ىلا هسفن نويط اهاعاو ىثك دكا م هل ثفص

 ساف لاععا يلا م مدقلو عوج 6 هراطقأ رث اس ند نييساظولا ه ةموثرج عطقو

 اًريخاو عمجا اهيلع ىلا نا ىلا اًرصم اًرصمو ادلب ادلب شفي مدقل ُ ةسانكم حئتفاف

 ناطلسلا كح لع اوازنف انج ابلها لعمال اش تح لادن ١ اهيلعتلاو ساف ةرسفحرصاح

 ضبقو ه 465 ةئنس كالذو اهلخدف ةئيدملا باوبا هل اوتو يدعسلا يشل هللا ديع.يلا

 دمع نب نوسح وباآلا مهنم هع و هلها نم ةعامجو هلعقو يماطولا ده سابعلا يلا ىلع

 رئازجلاب قلو برهلا نم نكمت هناف يماطولا خيشلا



 نتك ارو ةيدعسلا ةلودلا «اةكم»

 ىلا هسفن تقات مدقتملا خيراتلا يف ساف ةريضح هللا دبعوب١ ناطلسلا حتفالو
 نم بناجا مهنا عم هيلع كرثلا ءاليئسا هيلع زعب ناكو طسوالا برخملا ىلع ءاليتسالا

 دنو اسال مدد الب ىلع نوبلغي موك دأب نا هكولمو هلهاب مبقيف هيف ءالخدو ميلقالا اذه

 ةوقلا رابظاو ي الا نم خيشلا ىأر ف هلاتقا صايعا نم صيعو هئادعأ م رن ودع مهيلا رف

 نا ىلا هعوج يف ناسات !دصاق ساف نم ضروف راكب نا لبق مأدي نا برحلا يف

 هو01/ ةنس ىلوالا يداجج 5 نينثالا موي ةونع ابحنو ريشا ةعسن اهرصاحو اهيلع لزن

 نم هوجرخاو كارتالا هيلع ترك ىتح اليوط اهب رقمي مل هنكل ٠ اهنم كرتلا جرخاو
 ساف يف هرقم ىلا داعف نادات
 ةهوقفاو ىتح برغملا ىلع ءاليتسالا ممل نسحي اهكرت دع رئازجلاب نوسح وبا لزي مو
 أساف اونا ىتح اشاي حلاص ةدايقب كارلا ش شيجو نوسح وبا مدققثو بلطام ىلا 'هوباجاو
 ميمامأ نم فو اًريخا مزهنا هنكل مهلتاق و ريشلا هللا ديعوبأ ناطلسلا مهلا زرإف

 و ناطلسلا امأ ه 511 ةنس رفص * يف اهولخدو ساف ىلع كرثلاو نوسح وبا ىلوتساف

 ءابق رفتساف ثوسح يبا لاتقل همزع فرصو شكارج قلل خلا هللا دبع
 نوسح يبا اهناطلس نيبو ه_ 4 ترادف س اف ىلأ فحزو عومللا عجو سوسلا

 افنصو ساف ىلع ىلوتساو وسد ايا لتقف خيشلل اهرخ أ يف رفظلا نآك ةديدش بوردو

 مدوك١1 ةنس لاوش ؟؟ تيسلا موي سأف ىلع خيشلا ناطلسلا ءاليتسا ناكو ٠ ٠ برغملا هل

 ةحملا يذ رخا يف ه 5515 ةئس هيلاوم ضعب ةليغ هلتف الوتقم يفوت نا ىلا اهب رثساو

 ةروك ذملا ةئسلا نم

 ١ يتلا لأى قلاب بلاغا مقا ربع رت وبا 28:

 مامالك - ا وأ م ورا - 958 ةنس نم

 نتف همايأ يف ثدي لو هلل هللاب بلاغلا باو هللا ديع دهم وبا هنب) هدعب ىلوتو

 دال بيلا حالصا ىلا هه وه فرصو لدعلا مسد دالبلا يف نمالا داسف بورح الو

 ةهدساو ةوطخ همايأ يف ش ؟ ارم تطق ةعانصلاو ةعارؤلا طيدذتو تاراعلا ءانب و

 ًافوسأم نئدف هاذا ةنم نافمر مل ةيا مم يفوو مدقتلاو ةماعلا ليبس يف

 ير يي و جبسم
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 «اةال» مالسالا لود خيران

 : تايبالا هذه هربق ةماخر ىلع شئتنلاي بتك اممو هدادجا روبق يف هيلع
 ”ريقف ءاعدلا لصضف ىلا يناف امرئ ءاءالا يل به يرئاز ايأ
 ريبصش دالبلا يف يتيصو كيلا ميكلمو نينما رمأ ناك دقو

 ريزوو دئاق ينع نذي لو ةرئجب قام ترصدق اذ انآ اهف

 ريثك هيف نظلا نسم يدازو 2 ىمار هّنب نظلا نسح تدوزت
 ريدم ةكم دذلا لست ل هاف انااه لاظ نو
 ريصيس يبدبملا نظي ام ىلا اجرت لاق هللا نا ءاح دقو

 رقلا ربع موب فلا ىلع لكوذللا رم ملا ربع وبا 218 ١

 م15 0ا/4 ةنس نم وأ هاوز#س ب هما ةنس نم

 ناكو سافب دم هنبا ناك شك ارم ةرمضحب للاب بلاغلا ناطاسلا يفوث

 هيلا اهب اويتكو ةعبملا 4 وقت اتساو شك ارم دقعلاو للا لها محو هي ا دهع يلو

 هللا ىلع

 ناورع وبا هاوخا ناك : .شلا دّقث ناطلسلا نبا هللا بل املا ناطاسلا يفوت الو

 دقو رثازجلاب نيميقم خيشلا ليغ نب دما سايعلا وباو خيشلا لهي نإ كلما كيع

 ىلع نياوتسملا كرثلا الخاد هئوم ربخ املع الف هنم اهسفنا ىلع انو اهيلا ابره ْ

 اهنخيرص كرثلا باجاف اهل برغملا صالختسا ىلع اءهتدعاسم يف طسوالا برغملا |

 ركاسوب سايعاوبا هوخاو كالا ديع ناورم وبأ مدقتق رك اسملا اهءم اوذب و
 ناطاسأا عم امو 0 ساو زاوحا نم نكرأاب فورمعملا عضوملا ىلا اوهتنا ىح كرتلا

 فااخ ناعجلا ىقثلا الو هسفنب مثال زرب كاذب هللا ىلع لكوتملا دم هللا ديع بأ

 لذخأ نأ دعبو ساؤ ىلا ًامجار باقئاو ةميزطلا نقيأو اهلج عاترا كلذ هللا يلع

 1 مس تو برع جس جس حجم



 شك ارمةيدعسلا ةلودلا  «اه6»

 يش ىلع يولي ال شك ارم ىلا ههجو ىلع جرخ ةريخذلا نم هيلع زءي ام اهنم

 م وم ةئس ةححلا يذ رش 2 كالذو

 عيا رم يب فب مصنلا كلا بع هناورص با 9 م 0 7 ١
 ما 19/8- 10075 ةنس نم وأ م هلك سة ةنس نم

 ىلا ناورم وبا همع مدقث شك !سم ىلا لذجاو هللا ىلع لكوتملا مزهنا الو
 ابها هعيابو ه ةم+ ةنس ةححلا يذل دحالا موب اهيلع ىلوتءاو اهلخدق ساف

 مزع الو شك ارم ىلا هيخا نبا عابتا ىلا هسفن ثحمط مث هللاب مهتعملاب بقاثو

 هيلع طرتشا ام مهبطمي ناو ممدالب ىلا مدري نأب كرتلا هبلاط هيلا ضوبنلا ىلع

 عجر مث اويس رهن ىلا مهعادول بكرو مهسوفن هب تباظ ام عاطعأف لاملا نم

 ساكيلا
 ةيشك ارملا دالبلا ىلا مدقتو هدنج يف ساف نم كالملا دبع ناطاسلا ضهن مث

 هدصقو هيلا هجورْخ هيخا نبأ مع“ الو ٠ اهنع هدي رششنو هيخا نبا برح ا دصاو

 فنراراا قدنخ ىمسي عضو؟ ناعجلا ىق قتااف هتازانم ىلا راسو هتاقالا 2 هايأ

 ةكرعملا نه رفو هللا ىلع لكواملا ىلع ا تناكف الس زاوحا نم برقلاب

 رف هعابثاب لكوتما معن املف خبشلا دهم نب دجأ سايعلا وأ ةعتق شك ارع قلو

 هل دضشأو ةيخأ نع 5 نشك رم دهسا سايعلا وبا لغدو نرد ليج ىلا اهنع

 ١و نينثالا موي اراخدف كاملا دبع ناورم وبأ ناطاسلا هب قحل مث ابلها ىلع ةميبلا
 ظ هيخأ نبأ بلط يف جرخ ًامايأ اهب ماقأ 00 مهد ةنس يناثلا عير

 ساف يلا دهحا سايعلا ايا هاخأ ثسعبو ام ماقأو شك ارم ىلا دامف رث 3 لع هلفثإ

 | اهم هلع ابثاث

 دالب لوجي لعج ش' 5 - نع هرارف دعيف هللا ىلع لكوتملا هللا ديع وبا اما

 ءاحو مهداقف ة ةبوق ةباصع هلوح ثنفتلا نأ ىلا اهايحاو اباثايق يف لقنتيو سوسلا
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 0 0 ١ مالسالا لود خيرات

 كالسو لكوتملا هيلاهش هئاقلل 3 ناورم وبأ ناطلسلا هب عهبف شك |ه ىلا مب
 ' تاور 1 ريخلا غلبو ٠ اهاهأ قافتاب اهاخدف شك ارم دصقو هقي رط ريغ قي رط

 هرصاخل ةرضالا ىفاو نأ ىلا هدب ىلع هدوععجرف شكارم ىلع لكوتملا ءاليئساب

 هب هانأ» اهنم شيجب هيتأي نأ ساف ىلع كءاع دمحأ سابعلا يبا هيخا ىلا ب نتكو ام

 نك 1 رم لها نم هتعيش لكوذلا 0 ساف شجي دمحا ءاج الو ٠ اي دجأ

 لها انآ .٠ ذزحا ابيق رضتنا بورخ امهني تناكو فمحا ةعيتو نيوسلا ىلا رثو

 فرايعا مه ناورم وبا ناطللا قفتا نا ىلا راصحلا ىلع نيداتم اوقبف شكارم

 ايناغلوتعاو: نياقنألاو راوسالا ضم نم وراعداف ةؤارع
 ىلا هنمو نرد لبج ىلا رف هيلع مئازرللا يلاوت دعب هناف هللا يلع لكوتملا اما

 نائتسابس نودب دجنتساو ةحنط لخد 3 ةثرس ىلا بهذه ةدم اهب ماقاف سيدأب

 ليق فيثك شجي ضف برغما نووش يف لخادتال ةضرف اب.::غاف لاقتربلا كلم

 دمحم هللا ديع زب أ هعمو هشيجب مدقت كنه نمو ةجنط ىلا دلو ملا 4: غلب

 فناطاسلا ملعالو ٠ هفارطأ حستك او برذملادالب لخاد ىلا هللا ىلع لكوتملا .

 ودلا داهللا برغملا لها ةمه ضهئئسا مرهرعلا شيجلا اذه مودقب كلملا دبع

 لصو املف ٠ مهيلع ضقنيف دالبلا ةيلخاد يف اولغولي كل هنم ةليح جيرفلا لواطو

 مسهاتقل مات دادعت_سا ىلع نيماسملا شيج اودجو نزاخملا يداو ىلا نويلاقتربلا

 سا غأ ١ ؟قفاوملا ه هك ةنس ىلوالا ىدامح خلسخم نينثالا موب ناعجلا ىقتلاف

 اب اناصتنا نوملسملا اهيف رصتنا ةديدش برح اءهنيب ترادف م 151/8 ةئس

 الا مسهنم جني لو نايتسايس مهكلم اولتقو ةعينش ةرسك نييلاقتربلا اورسكو

 هذه ةحباتب م كالا ديع ناورم ابا ناطلسلا نأ بيرغلا نمو ٠ رمعلا ليوط

 ناوضر هالوم هيحاح 00 اضن رم ناكو ىلوالا ةمدصلا دنع يفوت هنال برخلا

 نيماسأل رق < يىتح هنا نع شيجلا داوق ىلا نماوالا ردصي راصو هتوم ربخ

 أ ةعقولا هذه ف لكونملا لاقو

 سس مس ج3 قو © وح سس



 شكارم ةيدعسلا ةلودلا 00 لا

 جيلا ليدوسللا زمحا كاش كك

 ماا95 2 !ها/+ ةنس نم وأه ١٠١15 - 941 ةالس نم

 رصنلا متيثح هوم ربخ هيجاح مك وكلا اديعناورموباناطاسلا يفوت نأ دهب و

 دمحا سايملا يبا هيخال برغملا لها عناب و دئليح ربخلا عاذ مدقت 6 نيئاسملل

 روصنتملا بكلو

 ساف ةسايسلا ميظع ريبدتلا نسح امادقم اعاجش روصنملا ناطالا ناكو

 ةلود تغلبو نمالا داسو لدعلا مع يتح امميلع دي زال ةنطفو ةمكحي ةيعرلا

 ةلودلا هذع نيطالس مظعا وهو ةءظعلاو ةوقلا تاجرد ىلعا ىلا همايا يف ش ثك ارم

 حتفلاو وزخلل 21 هنم مظعا وه نم هدعب ماق الو اهتم هلق مك , 1ةيدملا

 ثعبف ءارحصلاض را نم تاوتو نب راروكيث هالب ىلع بلغتلا ىلا 3 تحمطن
 يحاوئلا كالت ىلع ىلوتساو روصنملا شيج رصتنا ديدش لانق دعب و انيثك ًاشيج اهيلا
 ناطلس هيلا لسراو نادوسلا راطقا يف روصنملا ناطاسلا ثيص عاذف ه ه4 ةنس

 روصنملا ةمهه تمس م ٠ كالذ هنم روصنملا لبقف هتءيب يف لدي و هيداهب ونرب

 ةلجر ملك راصو كالذ نم بببآ هنكلو نادوسلا دالي ميمج ىلع ءاليثسالا ىلا

 برحلا هل زيبحتب لفتشاو همزع يوتق ه ة31/ ةنس تناك نا ىلا ىرخا رخثويو

 لسرا دارا ام زيرجت هل مث نا دعبو هتامهءو رفملا ةلآ نم شيجلا هيلا جاتحي امو
 ةجحللا يذ 17 موييف شك ارم نم اوضينف اشاب رذ'رج ءالو» ةدايقب ًاميثك ًاشيج
 ١ .ونكينت ةنيدم ىلا اوراسو رذقلا اولخد مث ةعردب مث تيفسااتب اورق ه 544 ةنس

 الو ٠ ةيكس قحسا !ركلمو وغاك نيدصاق اوراس مث امايا اهب اوحاراف نادوسلا رغث

 لسعا لاتقل زربو هلئابقو نادوسلا مما داشتحا هيلا مهمو دقي ةيكس قوسا عمس

 عمسإ ملاربص مقادملا ران ماما نادوس لها ريصو الئاقتو نامجلا ىغتلاو برغملا

 ندحنو وغاك ةيكس قحساناطلسلا لخ دو رارفلاب نوقايلا ذالق ميياغا ينف يقع هلع

 وهام ةيكس قحسا ىأر املف هيلع قيضو هرصاحو هرك اسمب اشاب رذؤج مدقتو ام
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 «؟ءك» مالسالا لود خيرات

 برالا في راصمالاح هلمفدي نا ىلع حلصلا ف اشاب رذاوح لدار ةدشلا نم هيف

 لي وطلا رغسلاا ذهدعب لاتقلا نم تبعت دق اشاب رذوج رك اسع تناكو ةيوئس ةيزجو

 روصنملا ناطلسلا ىلا بتك كانه نمو وةكبنت ىلا داعو حاصلا اذه هنم لبق

 حاصلا ربخ روصنملا غلب او . باوجلا رظتناو حاصلا ما نم هياع قنا اعو رصنلاب

 رذاؤج يخأ اشاب دومت ةدايقب رخأ اًركسع ثعبو اشاب رذوج ىلع هظيغ دتش
 وغاك ع لوتس نأ هرمأو اشاب رذ'وج لزعو هك اسعل ةماعلا ةدايقلا هدإقو اشاب

 مطقو هةعم نه يف اشاب دوه جرخف ٠ اهيلع نيلوتدملا ةكس لارباد اهنم ماعقيو

 مإ]66٠2 هن وتكشل ىلا لصوو اشاب رالوج اهيف همطل ىقلا ةدملا فصل ٍِق رغقلا

 دو# ءاقللزربو لوالا نم رك أ اثدح قدا عمجف . ةيكس قحسا ناطلسلا تال»

 اشاي دو# مدقتفرئقلاىلا رفو ةيكاس قدحسا مزن ديدش لاتؤ دعب و ةعم ندو أشاب

 أهم حا راسا نا دعب و ٠ روصتما ناطاساا مسا اهيلع ىلوتساو وغاك ةنيدم لخدو
 رش

 ةيكس قحسا ناطلساا عبتلي وه جرخو وهاك ةنيدمب اشاب رذاؤج هاخا كرت امايا

 بتكو وغاك ةنيدم ىلا اشاب دومم داع مث ٠ هيف كلهو رفقلا ىلا رفو همرحو ةيكس

 نر. اديع مويلا كلذ هدنع ناك حتتلا اذه هنلب امو ٠ حتفلاب روصنملا هالوم ىلا

 مظنو ةرضالارعاظب ايظع اناجره» ماقاو ديبعلا قتعاو تاقدصلا هيف جرخا دايعالا

 ليقاممو اليوطارهد سانلا 4 ثدحت 08 مهزاحاو مهحادمأ اوعقرو مدئاصق ءارعشلا,

 ىلاتشالا سراف وبا بتاكلا هدشنا ام رعشلا نم كللذ يف

 قحع كلذ داوسا اذ ضايف قئدتم اجلا لع حابصلا شح

 قنق اني نادوسلا ىلع تءلط ىنلا كركسع تايار هنأكو

 قري راقثلا يذ كفيسب ىحضا سماد اليا هنم يوطنل ترشخ

 قعني بارغ ا-هبلخم لك يف احراوجو احئاوج ررهاسرا
  يقوطم وهو فيسلاب ادغ دقلاف هب زحو ىقثدلا قدسال امهس

 ثلادلا ءزلا در مالسالا لود خيرات



 شك ارمجةيدعسلا ةلودلا «؟0؟»

 قايف رفضالا هارد طخ هفلخو كاذ فيو ةاجنلا مار

 قدم وغاكب هلراو مرع هليس كباي هرخاوا شيج

 : ةليوط يو
 هيلع فرصو شكارع ةرضح يف ءانب يذلا عيدبلا رصق روصنملا راثآ نءو

 رصقي اًرصق ءاج ىتحه ٠٠١١ ب همك ةنس نم هاوانب قرفتساو ةلئاط االاوما

 هيف ليق امثو هفصو نع ناسالا

 مثملا باطوينجللاباطهيف مدي عيدبلا دعب رصق لك
 مشا رصقو رطاع ىرثو ريغ امو قئار رظنم

 و.سن رهدلاالماىهف ارخمم تهابت دق هب أثكارم نا

 نا ىلا دحا رمالا هعزاتب مل يبرم اعاطم اًناطاس هكلم ةدم لك روصنملا قب و
 هربخ نم ناكو هللاب بلاغلا ناطاسلا نبا رصانلا هيلع راثف ه ٠١١١ ةئس تناك

 لكوتملا هوخا رمالاب ماقو هوبا يفوت الو الدات ىلع هل ًالماع هيبا مايا يف ناك هنا

 مصتمملا مدق نا ىلا همايا رئاس هدنع القتمم لزي ف هلقنعاف رعاثلا لع ضيق

 هلاقثعا نم رصانلا قاطاف "رم (5 لكونملا دي نم كلملا عزتناو كرتلا شجي هللا

 نزاخملا يداو موي مصتمملا يفوت نا ىلا شبع دغرا يف هدنع لزب لف هيلا نسحاو

 اهنمرجيلا رجع م ذئموي جنرفال يو اليص | ىلارصانلا رهف روصنملا ىلا رمالا ىضفاو

 قب رغت دصقب برغملا يلا اينابسا كالمهحرسناىلاةلي وط ةدم اهب يتب و اينابسا ىلا

 , ةنسنابعش © يف اهم لزنو ةليلك رسمانلا ج رك مهيب قاقثلا ثادحاو نيداسملا ةملك

 ترفوتو هيلا اوليقاف دالبلا كالت لها نم ماغطلاو ءاغوغلا هب تعماسنتو ١٠٠؟

 اراخدف ازاث ! دصاق ةليلم نم رصانلا جرح مث ٠ كالذل هرسأب برغملا زتهاوهشويج

 ةربخ روصنملا غلب الو مريغو ساربلاك ةرواجا لئابقلا هيلا تحزنو اهياع ىلوئساو
 لحفتساو رصانلا مهءزهف اًرفاو ًاشيج هيلا ثعب و ةبقاملا فاخو !ةددح رمالا همها

 ةهديع يلو, هئبا ةدايقب يك 5 هيلا رودنملا لسرأف . هسو.أت نكمقو هرمأ

 رفو رسمانلا مهنا نامجللا ىلا املف ةمان ةئيهو ةئسح ةيبمث يف هيلا ج رش نومألا



 مو مالسالا لود خيرات

 روصاملا هيبأ ىلا هلسراو هعأر زتحاو هيلع ضدق ىتح نودأملا هعبتتف هك رمملا نم

 ناك نا ىلا اهم رقتساو ساف ىلا نومأملا عجرو ه 1٠٠٠١8 ةنس كلذو شكارم

 هركذ يتأي ام هبا ىلع هتروث نم

 ساف ىلع هيبال ًالماع نومأملاب بقلملا روصتملا ناطلسلا نبا خيشلا دم ناك
 املذ ٠ نيدلا روماب ثرتكم ريغ ءامدلل ًاكاذس رمغلل امدم ةريسلا ءيس ناك هنكلو
 رق هحصني هيلا لسراف روصتملا هدلاو ىلا 1 نما اوكش داسقلا اذه هنم سانلا لع
 مدعو هفالخ نم هنبا هياع ام روصالا ىاراملف ٠ عادترب ١ هعدريو حصتنو

 ةربعو هل اعدار نوكي اب هبا بديل ساف ىلا باهذلا ىلع مّرع هرماوال هتعاط

 ٠ هيبا ىلع كرثلا داجنتساو ناهلنب قادللا ىلع مزمف ريخلاب نومأملا ممسف هريفأ

 نع فاخت ناسلث ىلا باهذلا نم نومألا هنبا هيلع مزع ام روصنملا غلب الف
 ةسالجس هالوو لمفي ال نا هرعأيو هنطالي هنبا ىلا بتكو شكارمنم جو رجلا

 لصفنا امل ةسالجس مكب جرخو لاثنمالا نومأملاربظاف اءرجارخ نع هل لختو ةعردو

 يف جرخ ربخلاب روصنملا لع الو ٠ ضاقتنالا ىلع عمجاو اهيلا مجرو مدن ساف نع

 ىأر انف هئم ةلذغ نيح ىلع نومأملا ثفب و هربخ قبسو ساف ىلا فيثك شيج

 ىقاو هيلع ضيف هبقعتي نهنومأملا لسراف رارفلاب ذال هب تطاحا دق هيبا ركاسع

 ساف نم كاللا رادروصنلا لخدو ةسالجس هلقلعاف لي وط ربخ يف هيبا ىلا هب

 كلذو ءامذ ةئارا ريغ ن٠ رصنلاو رئظلا نم هالوا ام ىلع هللا ركشو ديدجلا
 هالا1 ةئس

 نينثالا مول سافب روصنملا هب يفوت ترغملاب ءابولا رشننا ه1١1 ةنس يفو

 تايبالا هذه هربق ةماخر ىلع شن اممو سافب نفدو ه 1٠١1 ةنس ميبر 5

 كتبه 1 لكك اولا روصتم دا كَ

 رست مت لكي  يعرسا هللا ةمحر اي

 رمبثم هاضر نم » ا سمرلا يركابو

 رخشعت ىلاعملا هب تثدغ ن. يرض اذو



 شك ارم ةيدعسلا ةلودلا

 رطععلا هركذك 00 ثلا هأرث يببطو

 مذ ديثعتا نود 5 افولا جميرا قفاو

 ردتقم كيم دنع هراد قدص دءقم

 دونم ا ها 0 ىلاعمللا وبا 5 ياس

 م1508 ةنس وأ ٠١15 ةئس

 هوخا ناكو سافب نادي ز يلاملا وبا هئبا هدعب ىلوت روصنلا دمحا يفوت ال

 لها ةعيابم نادي ز لع الو ٠ هسفنا اولها ىلع ةعيبلا ذخاف شكارب سراف وبا

 نومأملا هاخلا سراف وبا ج رخاف محلات ساف نم جرخ سراف يبا هيخال شكارم

 ال نا قيثاوملا هيلع ّدخا نا دعب نادي ز لاتقأ فيث؟ شري هكدماو ةسيعم نم

 برعو هيلع رصتناو نادي ز لئاقو نومأملا زربف رصنلا هل مت اذا هيلع ضقتنب

 نا ىل اهب ماقاو ناسملتب قحلو اهنم بريف اهيلا نومأملا هبقماق ساف ىلا ناديز

 ىلاعت هللا ءاش نا هركذن ام هريخ نم ناك

 م ا[ هج و م

 دو اهشللا ريا عب ىسداق وبا + يا

 ما ١1١ ةنس نم وأ ه 1٠١11 - 1٠١180 ةنس نم

 هاخا نال كاملاب أنه مل هنا الا هرما بتنآساو شكارم كلب سراف وبا رقتساو

 باط اهيلع ىلوتساو ساف ن٠ ناديز يللاعملا ابا درط امل نومأملا خيشلا ا دم

 اشيج لسرا اهب ءرما رقتسا نا دعب و بلط ام ىلا هوباحأف هسفنل الها نم ةعيبلا

 نب ّللادبع راسف ٠ سراف يبا هيخا نم شكارم صالقتسال هللادبع هنبا ةدايقب

 سراف وب مزهنأ ديدش لاتق دعنو هناقلل سراف وبأ هع زربو هةبع برم خبشلا

 “7 يف شكارم خيبشلا نب هللا ديع لخدو ةويفس ىلا هسغتب وه رفو ةلمم تيهلو

 أ
/ 



 ضد مالسالا لود خيرات

 ىلا راف يتبف سرافوبا اما ٠ هيبال اهلها ىلع ةميبلا ذخاو ه ٠١15 ةنس نابعش

 ه١1 1م ةنس لتق نا

 انووسسصس 105 4ا <تس لللا

 روسهتملا رمصا رب ءدوماملا جيلا ريحت _ "8

 ماك -- 19505 ةنس نموأه ٠١16 - 1٠١11 ةئس نم

 ناديرز ناطاسلا ناكو :نومأملاب بقاملا 0 ناطاسل برغملا صا

 نوساو ةددأ 6م ماقار 53 ناسالت ىلا س نم رك ا( دوك لصف ) نلوهجإ نبا

 لاتق ريغ ن . الخ دف ةسالوس ىلا ةجوت مهم سا سل املف 0 اوغصد ملف رئاز ا كرت

 للواسا ا ا هللادبع ناكو . سوسلا ىملا اهنمو ةعرد ىلا | مع 0

 ةريساا ءاس اهيا أبيق ب بطخو اهيلع لوتس أو شراف ١ ىلإ هع ل نم ا أره ىلع

 ناطاسلا ىلا اوكي نييشك ارملا لع 4 ّظَو تدعشا اماف هلاتحا 0 سأنلل ةقاط ال اع

 ىلع هورس نأ ىلع مهيلا مدقي نا هيلا روبلطو سوسلا دالب نم هناك ناديز

 يف كلذو مم رقتساو شكارع نم خبشلا نإ هللا يع جرخاو مهلا مدقف هرمأ

 هاثأ6م ةئس رخاوا

 فتاطاسلا ىأر اءلف ساقي هيبا ىلا هسفنب ابجان رفف خيشلا نب هللا ديع اما

 دع هبا ةدايش هريسو ع اًثيِح زاحو هتمايق تماق هئباب لح م خبشلا لع

 ىلا هيبأ ركاسع يف خيدلا نب لا درع مدقق ناديز ناطلساا لاتقل روك ذملا ا

 مزه هنكل هلاثقل ناديز ناطلسلا رربو هاا ةئش نايعش يف اراصوق شكارم

 هركذنسام هربخ نءناك ناىلا ةفطماشلا لابجلاب لغتي لظو هسفنب ايجات رقو هماما

 ءاس و انوع ىلوتساو شكارع خرشلا ن هلأ ديع لخدو ٠ ىلاعت را ءاغ نا

 !ًريخ او | نييشكا ل لع مالا قاض ىنح لوالا ن 02 راكا ابلها يف ةرييلا

 ةباصع مهم كالا_:ه عمتجاو زيابج ليج ىلا شكار لعا م ةءذرش تتبرع

 دمم ناطاسلا نبا نمؤملا دبع نب دمم ةفالخال اومدقي فرا ىلع مهأر قفئاو



 شكارم ةيدعسلا ةلودلا دي "د د

 اوئتلاو كانه شكارم لها هميابف اني د اًريخ الجر ناكو ( مال لصف ) خشلا

 نامل يفناا انو روكذملا مهريما ىلع ضبقلاو مهاتفا خسبشلا نب هللا ديع جرخت هيلع
 ما "ةنسلاوشا يف ًاموزبم شكا رع نب جرت رابدالا هباعصا ىلوو هللا ديع مزهنأ

 اهيذ يتب نم ىلا نسحا هثكل اهيلع ىلوتساو شكارم نموملا ديع نب دم لخدو

 نادي ز ناطلسلا اوبتاكو شكارم لها كلذ ءاسأف خيبشلا نب هللا دبع باعصا نم
 مزهئاف هئاقل ىلا نموملا دبع نب دمم جرحت دلبلا رهاظب ميخو ماتا رس للاب
 ناطا لاغاب امو .اهيلع ىلوتساو شكارع ناديز ناطلسلا لخدو ن اوما ديع نبا

 لسرا ةيناث شكارم ىلع ناديز ناطاسلا ءاليآسا ربخ ساف بحاص خبشلاا دنع

 مهلتاقو تاديز ناطلسلا زربف خيبشلا نب هللا دبع هنبا ةدايقي ادبثك ًاشيج هيلا
 ةبقاملا ف اخغهنبا ةيزهب خيشتلا عمسوهسفنب ايجان هللا دمع ”رفو مهيف نخماو ميمزهو
 دنع هثبأ كازه هب قحلو ريبكلا رصقلاب لتحاو شئارءلاب قلو ساف نم جرخو

 دئاق ةدايقب اشيِج ناديز ناطاسلا ثعب مث ٠ ناديز ناطلسلا ماما امزهنم هلل

 ةدعقلا ىذ يف اهيلع ىلوةساو اييلا راسف ساف ةلزانل اشاب ىطصم هركاسع

 م ا11١ا/ ةئس

 : ن : 1 ١
 ( :ئاث ) روصنل 7 عب اف ريد ىلاعملا وبا اقم

 ماا517 - 19 ةنس نم وأ ه #1١ ب 1٠١10 ةنس نم

 ه١ ةنس حتاف ىلا اهب ماقاو ساف ةنيدم لخدو نادي ز ناطلسلا مدقتو

 فادتسا نأ دعب اهيلا ضهنف شكارم ةبحاتب هيلع راوثلا ضعب مايق ريخ هب لضتا مت

 خيبشلا نب هللا دسيعب هضورن ريخ لصتا الو اشاب ينطصم هشوبج داق ساف ىلع

 ترادو نامجلا ىقتلاو اشاب يقاصم هيلا زريف هيلا مضلا نم يف ساف ىلا فحَز

 لخدو هركاسع مازبنأو اشاب ىنطصم لتق» نع ةمقولا تلجاو برحلا ىحر امهنيب

 م 1٠١1 ةنس يناثلا ميب ر 18 موي يف كلذو اساف خبشلا نب هللا دبع



 « "١الد مالسالا لود خيرات

 ساف ىلا صضهن اشاب يناعصم لتقع ع رع وهو ناديز ناطاسلا عم اكو

 اولواحو شار هلا ىلع اولزن دق لكموي نوينايسالا ناكو ليجلا قويرط يلع ءاحو

 سافب خبشلا نب هللا دبع ناكو ٠ يقأس اك خيشلا نذاب كللذو اهيلع ءاليتسالا

 كلذل ضهن دتوه انين و ٠ مداهمل أيبتف شئارعلا ىلع نيينابسالا لوزنب عمسف

 ةهج ىلا مد#تو هتلمم اهب لزنا دقو ناسخدأ ةيحان نم نادي ز ناطلسلا لبقأ ذا

 ًاساف ناديز ل ناطاسلا لدخدو ثا ديع نع سانلا مزهناف هضاقناب برصو ساف

 0 اعود خبشلا ن 0 هللادبع مج 9 ثيش ابلهال اوس 0 اهمتب هر 65 [سع ىعاو

 ٠ ابيلع ىلوة:_باو ساف نع هحرخاو ةمازهو فنراديز ناطاس ١ لتا و ةركلا

 م 0 ىلا هّانع فرصو 4غ ضيرعأ ساف صأ هايعأ املف ناديز نا َن اطاسلا

 وحتلا كلذ ىلع هتاطاس هوثب ثراوتو اهامعاو شك ارم ىلا عير مأ يداو فاخ

 مدمر نم ساف رمأ أب ماقو يفوت نأ ىلا ساب خييشلا نب هللا ديع ىشبو 5 مدع ْن

 دايما ربح َّر 53 َن , لاو 0 ىلاعت هللا ءاش نا 20 5 م ىلع اهمايسو اهراوث

 خيشاا دمت ناطلسلا ربخ نء ناك ام انا مدقت دق ٠ لوقف شئارملا يلع نيينابسالا

 اينايسا ىلا رحبلا بكور ةدم اهب ماقأ نا دعبف شئارعلا ىلا هرارفو نو. ما

 رغث نع هل لني نأ اينايسا كلم ثلاثلا بيايف هيلع ا اهكلع دج:

 يف شارعلا ىلع ىلوتساف اًركسع هعم ريسف بلاط ام ىلا ختبشلا هباجاف شْنارعلا

 ىلا مدقت مث ةسفقن ىلع طراش نيينايسالا ىلا اهاسو هه 1 ا 8 د ناضءر 3

 وى هلا 5 صحخفلا دالي يف لوي خيشاا ناطاس ! لزب و .٠ اهياعىلو:ساو نا واطت

 يقردوأ 5 0-0 دع ع لالا ن 0 اوأر | هل : ىلع ساما ا قفتاو بولقلاهتلم نا ىلا اه | اها

 ماا ةئض بجر

 دمحا ساسبملا ابا ىعدي صخت نادي ز نطاسلا ىل«راث ه ٠١٠١ ةئس يفو

 ىوقو هع راكف بلطملا دبع نب سايعلا لس نم هنأ ىعداو للم يباب فرعي و

 ١ مدقتو ةعر د ىلع للوتسا مت :ابيلع ىلوةساو ةسالجس ىلا مدقتت كلما ف عمطو ةرما

 نشك ارم يلع يبا نب الخدو هماءا مزهماف هلاثفا ناديز ناظاسلا زربق شك ارم ىلا



 شك ارب ةيدعسلا ةلودلا «؟ 28١

 دش باو سوسلا دالبب قحلف ناديز ناطاسلا أمأ ١ هاا ما ٌةئس ابيلع لوتساو

 يملا موبمدقتف ةدجنلا لعا نم نمي هددولاو معنملا ديعن 0 ىحي ا ركز يبا اهريكي

 ينو ه 1٠١9 ةئس نك ارم يم راع هلدقو لب يلا نبا ىل اكو شكارع

 ناديز ناطلسلا يفوت مه أ "ا ةئم هع :ؤ مرهلا

 هد سس سادي لوي رجس هاك 73 ل لقسم

 مباورم ىب كلالا ربع ماءرم وبا -- "95

 م اللا ب 1301/ ةنس نمواه 1٠١40 ب 1١817 ةئع نم

 راث ةعيبلا هل تق ملو كلما دبع هئبا دعب عيوب ناديز ناطلسلا يفوت الو

 امهمزه ترا ىلا بورحو كراعم امه و هليب ثعقوف دمحاو دياوأا هاوخلا هيلع

 موي ساف ةرضح لذخدف برذلا دالب ىلا دمحا رفو اهديب ناك ٠١ ىلع ىلوتساو

 لاوش“ يفو ٠ هتكس برضو ناطاسلا ةمسإ مسا م 1٠١٠ ةنس رفص ؟0 ةعجلا

 هلل#تقق ةدوغزب فو رعملا خيبشلا نب دمش همع نبا ىلع روكذملا دمحا ادع ةئسلا ن

 ندعو روك ذملا دمحا دخأ مال عمو ةنس ةجحلا يذ 1١١ ناك الو ٠ ةيصقلاب 0

 ًايفحتنيا عخغ نواس عبس ارد يتب و اهأي ووباع مدثق دي ىلع ديدجلا سأفب

 ١4 يف الات ىفوأ مث هرمآ مشن لو هرصنب ةماعلا ناءا ءاوه 1٠١65 ةنس *أسأ نيب

 رم اهف اضخم روك ,؟ دما دهحا رايخا ركذ ىلع انيثا دقو ءه ٠١١1 ةنس ةدمقلا يذ

 ميركلا ءىراقلا ركف تش مدعو هرأب ايخأ ةلفأ كالذو يي راتلا ان رروا ناو

 ةريسلا ءاسا شكارمي هرما رقتسا امل هنأف كاملا دبع ناطلسلا ركذ ىلا دوعنلو

 أسبهوجوو ةلودلا ءاسؤر ليمتس ذخأو ةصرفلا ديلولا هوخأ نتناف ! دج ابلها يف

 لثغ ىت> هودصرتف هيخاب كتنلا ىلع هوتفاو ىتح ناسحالاب مدعيو هسفن ىلا

 رجانكلاب هولوانتو ةصاصرب هوءرن هتسفنط ىلع يك وهو هتبق هيلع اولخدو نوءاوبلا

 جرخاف دنجلا داوق ضع نم هسفن ىلع دياواا فاش ةبصقلاو روشملابةعيطلا تعاقو
 لتقم ناكو ٠ مهاما مظقناو اوتكسف انيء شانلا دهاش يتح روشملا ىلا هيخا ةزانج
 ه1 4 ةنم ناسش 5 دحالا موي كاللا ديع

 م ا ا 3 0 ااا اماما مما تتخذ أ 1]]االااا|أ|ط# م م ل لاا كس



' 

 3 8 0 مالسالا لود خيرات

 هلاريذىب ريلولا ريزي وبا - ”ةىإ

 م1101 151 ةنس نع واه ١1ه س 1٠١40 ةنس نم

 ديلولا هوخا عيوب مدقتملا يراتلا يف نادي ز نب كلما دبع ناطاسلا لق ال
 ةماعلاو ةصماك1عا هتيصر قى ةنايدلاب ا رهاظتم كب رعلا نيا دياولا ناكو ناديز نإا

 مرثكا ىنفأ ىدح هع فو هثوخأ نم فارشالا ىلع ةأطولا ديدش ناك هنا ايلا

 هرما لزب لو ٠ مهل امضاوت» هتيلكب مهيلا الئام ءاململاو ملل اب كلذ عم ناكو

 م46١1 ةنس ناضمر ١4 سيلا موي هكيلام ضعب هلثق نا ىلا شكارمب ارقتسم

 سلا

 لاري رك لاربع وبا - "8

 م |50مس- ؤ# ةنس نم واه 1١48-1١54 ةنس نم

 معا 9 مهيلغ هنولوي نه يف سأتلا فاتخا مدقل إم ديلولا ناطلسلا لتق ال

 دق ديلولا هولا ناكو نجسلا نم هوجرخلاف خيشلا دمم هيخا ةعيابم ىلع مهمأر

 ناضمر 16 ةملا م شك ارب عل وو هيلع ج ورخلا هنم فوختي ناك ذا هن

 نه اعوتص هسفن يف (مضاوتم ناكو ةديم ةريس سانلا يف راسف :ه 1١46 ةئس

 شيجلا موزبع ةيارلا سوكنم ناك هنا الا ءامدلا كفا لايم ريغ ملسال م تاوئملا

 اذاععا ضو شكارم الا هتوخاو هيبا ديب ناك امم هل فيعي ل كلذ بيسو

 هتب راح يف ىساقو شكارم نم سيلا باب جراخ ةكوتشه نم لجر هيلع راث دقو

 هعمج قرذف ةركلا هيلع هل تناك نا ىلا لاتقلا ا لزب و اًديدش 5

 ديدحلا لبج دنعمهعو.؟قتلاو مدصقف ةمظايشلا ةليبق أضيا هيلع تجرخ 3 .

 لها ةكوش تيوق ناديز نبا خبشلا دمعم ناطللا مايا ينو . ءاعنش ةعزه منيناف
 ىلوتءاف ةسانكم ىلا ربربلا ركاسعب يئالدلا جاملا دمهم هريك فحزو ءالدلا

 0 ا ئئ5ئ 5 ملسللللاا

 . كلايلا» ءزطا :١ (50) مالسالا لود جيرات



 شك ارب ةيدعسلا ةلودلا تشل

 تقولا كالذ يف اهيلع يلوتسملا يشارعلا هللا دبع وبا هضرتعاف ساف ىلا مدقث مث اهيلع

 جاهلا دمحم راسو يشايملا مزهاف اهنيب برحلا تعقوو برغملا لها عومجي
 هدالب ىلا داعو جاحلا دمحم مزهتاف ةيناث ب رح داعاو يشايعلا عجرف ساف راصحل
 دم ميطف ساف بحاص يشايعلا يفوت ه ٠١01 ةنس يفو .ه 1١6٠ ةنسس كلذو

 قاض ىت- ريشا ةتس اهرصاحو هعومج يف اهيلا مدقتو اهيلع ءاليتسالا يف يئالدللا
 لحفتساو ساف ىلع ىلودساو مهنماف نامالا اويلطا راعسالا تلغو املعاب رمالا

 ناطلسلا ابيف مزواف ةيقع يلا ةيو بشلا دمع ناطلسلا نيبو هئيب ناكو هرما

 ءالدلا لها ةمواقم نع رجعو
 هنبا هدعي ىلوتو نادي ز نباخيشلا دمعت ناطاسلا يفوت ٠١16 ةنس ينو

 موا

 وشل روق روف ىتاساولا م 53

 م 1384 ب 1589 ةنس نموا ه 1٠١14 - 1١4 ةئبم نم

 تي وق ةلاوخا مثو تانابشلا يح نا الا هديب ناكام عبمج يف هيبا ماقم ماقق
 هوةياضف هب داديتسالا اومارو كاملا يلع اويثوو هيلع ممرعا ظاغو همايا يف مهتكوش

 / يف هتماك ةدش الا ديزي ال رمالا نا همأ تأرالو ٠ ا ربشا شكارب هورصاحو

 مهيلا ب بهذف ٠ هياع مهسونن يف ام ليزيو مهوأقب دخأنو هلاوخا ىلا بهذي نأ

 هتوعو ةلودلا هذه نم كلم نم رخرهوه ٠ .79 ةنس يف ف هواتق هنم و : كمت اماف

 ” وه الا هلا ال هناطلس ديييالو هكلم لوزي ال نم ناحبسو ةيدعسلا ةلودلا تضرفتا
 مييكحلازب + رعلا وه

 ةلوالا ضارقنا ٠ دع شكارع رو تاوتسا يثلا تانايشلا ةلود نا اميو

 01 ةدن اغلل اماما انه اهركذا نأ تب َر اهتدم لطت مة ةيدعسلا

 يح ديك مدقت مدقتم ا خي راتلا يف خيشلا دم نب دمحا سابعلا وبا .لتق ال

 اج هوميامف هتدبب ىلا سانلا اعدو شكارم لخدف ميركلا دبع سيئرلا وهو تانابشلا



 عكلاد 7 مالسالا لود خيرات

 طد ثدحه 1٠7١ ةنس يف ا ٠ اهيحاونو شكارع ةكلم هل تمظنناو

 شك ارج يأرلا ييقتسم لزب لو فيلا اواكا ىتحررشلا ةياغ هيف سانلا غلب طرغم
 ميركلا دبع نب ركب ابا هدلو سائلا عباب يفوت لو ١ ه 1١74 ةنس اهب يفوت نا ىلا
 ٠ مهاتقف هتريشع ىلعو هيلع ضبقتو في رشلا نب ديشرلا ىلوملا مدق نا ىلا ين

 تضرقناورانلاب هقرحاف هربق نم مركلا ديع ء جرخأو 8 ما تانايشلاا عيتت 9

 هدحو هل 'اقبلاو تانايشلا ةلود

 1 يم يي يبي يي

 قلاع هيل اليهلا ةيلعلا فارثالا ةلور - ٠ ١/٠

 يوبنلا تيببلاب مهجن لاصتال فارشالا ةلودب ةلودلا هذه ىعدت ( ديبت )

 اهءايقل ةيلاليفاايو بلاط يلا ن يلع ماعالا ىلا ةيسن ةيواملابو فيرشلا

 نب في رشلا دمحم نت دمح ىلوملا ةلوألا هذه نم كلم نم لوأو ٠ تلاليفاتب

 لخادلا نسحلا نب د6 نإ نسحلا نب يلع نب فسوي نب 3 00 يلع

 ْن ةفرع نب درو يبا نا هلا ذيع نب نسا نب مساقلا نأ دمع نب مقأ هلا نيا

 نب دهم نب مساقلا نب ليعامما نب دمحا نب نشح نب يلع نب + ركب يلا نب نسحلا

 ا سلا نسحلا نبا ىم 4 ند نىك نإ هللا دمع نبا ةيكذلا سفنلا دمه نبا راشالا هللا دع

 نا لخادلا نسما برغملا دالب مهم لخد نم لواو . بلاط يبا نب يلع نبا

 ةعباس" ةياملا رخاوا يف هلوخد ناكو ٠ بسنلا رخآ ىلا مساقلا نب دمت نب مساقلا

 ف ميكلم رعجنلاو نييدعسلا ُُ تاثف نا ىلا هلت اهب بقاعتو ةسالحسي ماقاف

 هتثادح نم لك هيلع بلغت راوثاا ةهر تين برغلا يقاب يغب د شك ارم ةعطاقم

 يدعساا روصنلا نب ناديز ناطلسلا مايا يفو ٠ تقولا هدعاسو ةدايسلاب هسفن

 مث الوا يسوسلا رطتلا ىلع ىلوتساو يلالمسلا نوسح وبا هل لاقي صخشش ربظ

 مط لاقي ءادعا هل ناكو : ةعالحس يلع نب ف رشلا دع ناكو .٠ ةعرد لوانت

 ابا ىعدتداف ميهفد يلع ردقز ملوهو هوقياضت ثداصع وبات نصح لها ريزلاونب



 شكارب ةيلاليغلا ةلودلا يع

 هم مفدي نا لع ةسالحس نَع هل لاو ةعردوسوسلا بدأص يلال.سلا نوسح

 ةسالجس ىلع يلالمسلا نوسح وبأ ىلوةسأف ه [|1٠١5 م كاذ ناكو ,ةءادعأ

 راب زل وأب طظاةخاف ةليثم ةئادص يل: نإ 3 ركبلا دلع ىلوملا نيبو ةطب تراصو

 تعقو سس يلالسا| ىدأ ةباشولا يف مدرج اوءسو تواصت وبات ندح لها

 ىار || اذبف ع يعد نبا 3 رمال ناكو ١ ةيطع ةوادع ف رشا نوييو هليب

 نصحلا ىلع مجهو هودفاو نم م ممم هنأ ىلع داسفلاب نمحلا لها ىعس

 هيبا ردص فش ىتح ةياكتلا يف غلاب و مهيف نخئاو هلها نم ةلذغ نيح ىلع روكذملا

 لسراو الو طظاتغا يلالمسلا نوسح ىبال ريخلا غلب و . مهيلع هدجي ناك اع

 ىلع ضيقتو هرمأ لثتماف ٠ فيرشلا ىلع ضقلا يف لاي نا ةسالوس ىلع هلماعل

 ىلا ةدم كالانه هنماق يف نوسح وبا هلةةعاف سوسلا ىلا هب ثعبو فيرشلا ىلوملا

 ريبخ يف ةسالجس ىلا 3 رشلا ىلوملا داعو لي رح لاع دو ىلوملا مدئو ةكتلا نا

 مه ٠٠0497 ةندك دود يف كاذ ناكو ليوط

 0 .٠

 فب رشل ريب رم يلوم ا - ايثءا

 م 13564- 1340 ةنس نموأه 1١6 - 1١76 ةنس نم

 دمج ىلوملا هدلو ناك هدنع هنو في رشلا ىلوألا ىلع نوسح وبا ضيق ل

 دق ناكو مهتفأش لاصئنساو تماصع وبات نصح لها نء يتب نم كالها ىلع اسم

 بي رغت دغيذختاف ةفلاسلا ةعقولا يف مهاوما نم هذخا اج *يكلاضءب هدضع ىوقُث

 ناكو .اهلاعاو ةسالوعس لها نم عمج هيلا مشناو هب سأب ال (شيِج سوسلا ىلا هيبا

 يف عمطلا ةلابح اويصنو ةسالجسب ةريسلا اًواسا دق يلالمسلا نوس> يلا بادصأ

 يلا ماعد انركذ نم هيلا عمتجاو دم ىلوملا ماق املف ٠ بولقلا مهتلم تح سانلا

 ةوعد وم ىلا مهءزع اوفرصو هيلع اوبصوصعاو هوباجاف سوسلا لهاب عاقيالا

 ديدشلاتق دعب ني رغاص اهنع موجرخاو نيدأب هلاعب اوراثف مدالب نم نوسح يبا
 1:01 07 سلاسل تلا: ةاش وبعدما بجلا هبهس سوس سس دج سس وت دس همس دعس هدم ص يس ل جت ونوم



 و عا

 «؟١ مالسالا لود خيرات

 بذتساف هيبا ةايح يف ه ٠١٠١ ةنس هوعيابف دمت ىلوملا ةمي ىلع مهيأر عمجا مث

 هتعيب تكحتساو هرم

 سوسلا لهاو يلالسلا نوسح يبا ةقياضأ في رشلا 0 دهم ىلوملا ريش مث

 نع تلجا ةديدش بورح اهني ثعءقوو فنيثك عمج يف ضونف ةعرد داليب

 9 ضرا نم أر طقسم ىلا هرارفو نوسح ىلا مازهنأو دهم ىلوملا راصتتا

 ىلوملا ةمه ثم مث ٠ هئيص مظعو اهلاعاو ةعرد ىلع دهم ىلوملا ىلوتساف.

 ذو ىئالدلا جاحلا دع هللادبع وبا س ٍرلا ناكو ٠ برغملا ىلع ءاليتسالاب

 ع رثكاو فيرشلا نم ةوق دشا ناكو اهطاعاو ةسانكمو ساف ىلع اءاوتسم

 يئالدلا ءاليتساو في رشلا مازهنا نع تلجا ةروبشم عئاقو نيقيرفلا نيب تاصخ
 ءارحصلا ىذاح ام نأ ىلع اهنبب حلصلا دقعلا 3 ه ١٠1ه ةئس ةسالحس ىلع

 برغلا ةيحان ىلا كاذ نود امو في رشلا نب دق ىلوهلل وهف شايع ينب لبج ىلا

 فالخلا مقو اهيفو ٠ ه ١٠ه ةنس ىلا كلذ ىلع لاحلا رمتساو ءالدلا لهال وبف

 فيرشلا نب دم ىلوملا ساف لها لسارف اهبحاص يئالدلاو ساف لها نيب

 مهيلا دمع ىلوملا عراف هتوعد يف اواخديو هورصني نا ىلع مباع مدقبل

 مدختو ًانيثك (شيج مج مت اه يئالدلا ممس اهف ٠ يئالدلا ةبيغ يف اساف لخدو

 ةسالجسب دمحم ىلوملا قحلف اهيلع ىلوتساو اهنم فيرشلانب دم جرخاو ساف وحن

 اهب رقتساو

 ديهتأ همزع فرص برغملاو ساف ن٠ فيرشلا نب دم ىلوملا سئي الو
 برغملا دالب ىلع تاراغلا نشو ةدجو ىلع ىلوةساف قرشلا دالب و ءارحصلا رئاع"

 تااليفات ىلا امجار أفكنا مث مئانغلا نم هبامصا يديا تالتما يتح طسوالا

 امدعاق ةسالحس رقتساو

 6 دمع ىلوملا دلاو يلع نب فيرشلاىلوملا يفوت ه ٠١5 ةنس فو

 لابجلا ىلا جرت ديشرلا ىلوملا هوا هقراف نيكلو دمع ىلوهلا ةميبلا ثددحتف

 هرك ذن ام هرعا نم ناك نا. ىلا اهئايحا يف ًالقنتم يبو



 اضل

 شكارم ةيااليغلاةلودلا «؟اغد

 ةبصق ىلا فاطملا هب ىعتنا نا ىلا القنثم يب هيخا نم ديشرلا ىلوملا رف ال

 لزي م ةسيفث 0 ةلئاط لاوما ي دوويلا اذهل ناكو لعشم نبا يدوييلا

 ل وط ريخ يف هنم نإ م ىتح يدوريلا اذه لايتغا ةيفك يف ركذي ديشرلا ىلولا

 مدصع يوقف هيلا ا ةعبت نيف ا مةرفو هرئاذدو هلاوما لع ىلوتساو هالو

 فيرشلادمهىلوملا هيحخأب ريخلا لصناو . اهيلع ىلوتساو ةدجو لن مم هغمج رثكو

 ناعما ىقتتلاو .هيلع ضيقلاو هلال ضوف هتماوشو هتمارصن ه لما ال هنم فوختف

 ابيف ناكف فيرشلا نب دمحم ىلوملا رحت يف ةصاصر لوا تناكف داكنا طيسيب
 ًامادقم (ءاوش دمحم ىلوملا ناكو ٠ ه ٠١1/0 ةنس مرد و ةمجا موي كلذو هفتح

 لاجوالاو تايكنلا يه امييردي الو لاجرلا فوخ هلابب رطخي الو مئاظملاب يلابي ال

 ةهسيميممج < بحل

 في رشلا رعب ريشرلا ىلولا - 38/ و”

 مااك5 باككك ةنس نم وأ ه 1١1/5 - 1٠١89 ةنس نم

 ديشرلا ىلوملا هيخلا ىلا هعومج تءضنا في رشلا نب دمح ىلوملا لق الو
 دصق مث ديدش لاتق دعب اهحئتفاو ازات يلا ديشرلا مدقتو ٠ هوميابو فيرشلا نبا

 اساف دصق برغملا قارطا عيمج ( ىلع ىلوتسا ن نا دعي و ٠ اهياع يلودساو ةساياحس

 نم ةحم ا يذ يف ابمحتلا اًديدش 0 أاهرصاح نأ دعبو ه ٠١ ةنس

 ىلوتس داو يلالالا ةواردمت م مهنم يَقب نم رفو مهانفاو نييثالدلا عبتتو ةئسلا

 شك ارع دصق م برغملا نم نييئالدلا ةكوش لازاو ةديدش برح دعب ابياع

 نم ةعامجو ينابشلا ركب ابا اهسيئر لتقو اهيا ىلوتساف ه ٠١079 ةنس رفص ؟؟ يف
 ةبب رفملا راطقالا هل تصاخو هتيب لها

 نه ىحضالا ديع ناك نا ىلا شكارج في رشلا نب ديشرلا ىلوملا رقتساو

 حمجشمارجاو هل اسرق بكر سيلا موي وهو رحنلا موي يناث ناك املف ه ٠١80 ةئس

 هتقول تامو هسأر مشبف جفران ةرهش عرف هباصاف هنانع كلي لو ةرسملا ناتسب يف



 «؟1هو» مالسالا لود خيرات

 فني رنا هوب ليعاما ىلوم ا رهشل وبا مةلاب رفطظملا - 9 ٠ /٠

 مااالؤال الحال ةنس نع وأ ه ١ )مو - ١ ١م ةنس نم

 - 0 0 7 هنوم ربخ هفليف برخمل 0 د نوتيلا ةسانكع

 مدقو متعوب ابفارشاو' اهمالعاو ساف نايعا هياع مدق مث . هيلع مهملك تقفتاو“ ١

 اوناك مهنال دحا اهنم تاب 1 هناف اذامعاو شكارم الا كلذك برغملا لها هيلع

 ىلوملا قدم املف ٠في رشلا نب زر نب دمح ا سايملا بال درشرلا ةاأقو دعب اومياب دق

 ةحملا يذ رخاوا يف اهيلا ضهن شك ارك زرمم نب سابعلا ىلا ةغيب ربح ليعاممأ

 لخدو مهزهو مييلع رصتناف هولتاقو مهيلا مضنا نهف اهلها هيلا زربف ه ١٠م ةنس

 مث ٠ هسفنب اراف زرحم نبا انو ه ١٠م0 ةئس رفص ا ةمجلا موي ةونع شكارم
 ىتحاليوط اهب رقبسي لو ٠ةئسلا نم لوا عيبر خاسنم ةسانكم ىلا ناطلسلا لئق
 مدقتلا ْز ررخ نب دما سايعلا يال مهتعيابعو هيلع ساف لها ضاقتنا ريخ هغلب

 بلاط قح راصحلا اهيلع ل اطاو ةدم اساؤ رصاحو هعومج 5 مهلا ضونف ه هركذ

 بجر17يف كلذو مهع امَعو اويلط ام ىلا مب ,أجاف هك ىلع لوزنلاو نامالا اراها

 ال يغبي ال ناك هنال ةسانكم ىلا ليعامما ىلوملا داع مث ١ ه ١٠م4 ةئس

 ىلوملا ىلع ريخلا دروه امم ةئش يفو ٠ هكلك اراد امذختاو هروصق أبيف ئثو

 هناليتساو شكارم زرع# نب دمحا ىلوملا هيخا نبا لوخدبةسانكمم وهو ليعامسا

 يناثلا عمر ينام يلا راصحلا ىداقتو الي وط اهرصاحو اهيلا هركاسع يف ضونف اريلع

 شك ارم نع |كراف جر اعرذ قاضو زر نبا ىلعرمالا دئشاف ها ١م ةنس

 ةونع ةنيدملا ليعام أ ىلوملا ناطاسلا لخدو هعومج نم برمحلا هتقبا نوف ايجات

 دانو بؤنلا فكي رعأ م  اذغلا ٠ نع هدودج يدي تاالتما نا كمد دو اهحامتساف

 ىلا 0 ُم اطاوحا بتري هدم ابيف يتب و لاوحالا تأدهف نامالاب سانلا يف

 _ هتوخا ليعامساىلوملا ناطلسلا ىلع راث ه1 ١م ةنس يفو ٠ كوب ناجم
 يم ع



 شكا ارمي ةيلاليغلا ةلودلا «لكأو

 ةثالث عم يلع ن ١ فيرشلا وثب دما ىلوملاو مشاه لوملاو نار هلا ىل وملا ةثالثلا

 مرهو ركاسملاب ناطاسلا ضف ر ربلا لأ او مييلع تفنلاو مي ىفب ند نا رخآ

 مه دس يفو . ءاردصلا ىلا هب الغاا هتوخارفو مهله تنشو هيلع نإ رئاثلا

 نيلؤئسأا نييأ ايسالا لد ند اهصلختة ساو ( ةيدهملا ) ةرومعملا ليعامسا ىلوملا حتتفا

 هياع نيلوئسملا زيلكنالا هلم جر رخاو ةحنط رغث الفاو 9١١م ةئس يفو اهيلع

  ىلوملا هاخا نا ةسانكمي وهو ليعاجما م ٠١93 ةنس يفو

 ىلع اذوحلساو تنادورأت ة هب 2 الخد دق رر# نب دمحا ىلإ وأ هيجل نباو نأر ىلا

 اهب م 'رصاحو تنادورات ىلع خانا َئىَح ريسلا ىلاوو م ضيف تاه ا كالث

 ىلع ةمل 2 برحلاو | ًووصعف نارملا ىلوملا رهتساأو راصحلا عانبأ يف زرع نبا لثق

 ناطلساا محتلاف ه 1١94 ةنس ىلوالا ىدامج ىلا لالا رمتساو قاسو مدق

 نها ثيحىلا نارملا ىلوملا رقو اهيلع ىلوئساو اهحابتساو فيسلاب ةونع ثنادورات

 2 هكلم راد ىلا ناطاسلا لعق مها 4 ةئس يفد ٠ ةسفن ىلع

 ىابعلا يلا ةدايقب ًاشيج ليعامسا ىلوملا ناطالا لسراه 1٠٠١ ةنس ىفو
 اهنع مل لزأ له نيينابسالا دين ثنن اكو شنارعلا راصحل يئواعبلا ودح ف دما

 اهباد هشيجب سابعلا وبا دئاقلا لزنف ٠ مدقن 6 يدعسلا خبشلا د.دم ناطلسلا

 سايعلاوبا حف اأو ٠ نيينأيسالا الم درطو ةونع امحئلفاو روشأ ةسه اهرضاحو

 اهب نيذلا جار مل رصاحو هشيجل اه لع لزاف اليصآ ة لك دم ىلا دمع ش م ارعلا روك لما

 5 هدم يف ةنيدملا او نا َى ع مهنماف نامالا اويلطو راصملا مديح 00 ةئس

 شيجلا اذه راس مث . ه١11* ةنس كلذو نوماسملا ابلخدو اهولغاف ةدودحم
 اهنع اودامف لئاطب اهنم اونكملي من هلك د لائقو راصح دعبو ةئيس لإ رئاظملا

 ىقح رب دبلا لاثشب ةلغنشم ليعامسا ىلوملا ناطلسلا ناك ةدملا هذه ىفو
 هنكدوش تدئشاو هنكام ثءستاف ممدالب يف ةديدعلا نوصلا ىنب و هكح ىلع مزن

 هدالوا ىلع برغملا لامعا ليءايسا ىلوملا ناظلسلا قرف ه ١111 .ةنس يفو ْ

 ىلولا هئبالو ةعرد ىلع كلما يع ىلوأأ هنبالو الوات ىلع دما ىل اولا هنا دقق

 تس حصا سس سو



 و 17 ' مالسالا لود خيرات

 هنبالو ةسالجس ىلع زيبكلا نومأللا هنبالو سوسلا ييلقا ىلع ملاعلاب وعدملا دفع
 ءالكوه عماطم ةدايزل اعاد ميسقتلا اذه ناكف قرشملا دالب ىلع ناديز لوألا

 ماا ةنس يف زا لب اضعب مهظعب ةعزانم يلع م مم لاخلا رصتش و . ءانبالا

 ظهرضاحخل شكارف ىلا ف>زو هسفنل اعدو سوسلا داليب ملاملاب وعدملا دع ىلوملا

 فيدلاب ةونع اهبمحتقا لاوش نم ني رشملا يفو ةر رمل هلا 3 0 ريف

 ركاسملا يق ناديز ىلوملا هدلو ثعب ناطاسلاب هربخ لصتا الو ٠ بهنو لئقق

 تنادورات يل م داعو اهنع جرخ دق ملاعلا دمع ىإ اوما ناكو ش ارم مدقف هلاتقأ

 ىلوملا محنقاف ها 115ةنس رفص ؟١ ىلا اهني برملا تمادو نادي ز هوخا هعبتف

 ناطاسلا هدلاو ىلا هثعب و ملاهلا دمت ىلوملا هيخا ىلع ضيقو ةونع 30 راث ناديز

 لتقف هبر 4 ليعاسأ يلوم ا

 سوسلا دالي رسهتلا وبا ىلوملا هنبا ناطاسلا ىلع راث ه 111+ ةنس يفو

 ليعاسا ىو 1 ناطاسلا نئأر 0 3 هتلتقو هيبا رك اننع ةئمزو ىح ةدم ايضاع رذتنساو

 مهدي ا يفلا لاعالا نع مظزع هنانبأ ىلع ةكلمملا مسكت هيلع اه رخ يتلا بعاتملا

 تكسو رومالا تماقئساف الداتب دمحا ىلوملا دبغلا يلو الا كركي و ملا قلم

 نفالا داتسو هيا سرغو ةروضق ءاثين ناطلسلا لغتشاو ذاليلا تأدهو هيعرلا

 اياعرلا» لاومالا يبت لاغلاو ةيشالل الو حمقال ةهق الف طرفملا ءاخرلا عم لدعلا معو

 موي ليعاتما ىلؤملا ناطاسلا يفوت. نا ىلا كلذ ىلع لاحلا رمتساؤ ةئلك الب مفدت

 هك م.خلسا ةلودلا ةذه نيطالش ربشا نه وهو م 1١9 ةئش بجر ؟ل تيشلا

 ةئلن هرب هةكلم هد تناكو . نادوسلاو برغملا

 6غ ب سوس

 ليعامسا ب يشهرلا رمح ىسايعلاوبا ىلولا - 5

 م /١1/51 1١7582 ةنس نعوأ ه 1140 - |1889 ةنض نم

 ورملا نس الوب 1 ّك وللا هئبأ 5 ىلو" لم «أيعأ لوم ا ناطاسلا ينو الو

 ثااثلا ا 1 4( مالسالا لود مي رات



 شكارب ةيلاليغلاةلودلا ١ «؟ا1م»

 ناكو هتاود يف ةوطس ديبمال ناكو ءاطملاب هدي طسبل كلذك بنا ىعذلاب
 فصوي ال ام مروج نم سانلا لانف ةكلمملا روءا بلغا يف مريشنسي

 مهخسعو مهداظل سابعلا ىلا لاع ىلع ساف لها راث ه 1140 ةنس يفو
 اعلا ىلإ ةنم اوضنتو .ءوغناف لاس نب كللملا دبع قوملاةمياس لع اوقلكاو
 سايعلا يبا ىلوملاب اوراث كلملا دبعا ساف له' ةعبابم ةسانكم لما ىأرالو

 هااةد ةئس نايعش قف كاذو هولقذعأو هيلع اوضيقو

 ليعامسا ريب كيلا ريغ ميا رص نبا قولا - م/م

 7 7١مل ةئسواه !146 ةنس

 دع ناورم وبأ ىلوملا هوا مدقت رع 3 نجسو دما ىلوملا ناطاسلا ملخ الو

 ةسالج-س ىلا دمحا ىلوملا هيخلاب ثعبو اهيلع ىلوتساو اهلخدو ةسانكم ىلا كلملا

 مهل عفدف ناظاس لك ةيلوت دنع مهتدامك مهئايلمعاب دنجلا هبلاط مث ٠ اه نجسيل
 اوةقحتو مثدإ يف طقسأف هنخاو هيبأ مايا ةدخا يلع اودائعا 0 ةيسنلاب اريسي اعيش

 ىلوأا ناطاسلا ملخ ىلع مهيب ايف اوقدتاف يهذلا دمها ىلوأ ا ملخب اوطاغ مهنا

 كلما ديع ىلوملا ناطلسلا معد ةئطاسلا ىلا لها ىلوأا ةيحأ عاجراو كلا ديع

 م 11140 ةنس ةجحلا يذ يف كلذ ناكو مهيلع مودقلا يف ةسالجسب

 -_ يمحو و يس و حلم

 ( يا ١ليعاما ريب ىلا ىسابعلاو با ىلوملا - 1
 ماال؟و- !الالو ةنس نم وأ ه 1111114 ةنس نم

 برغملا لها دوفو هاناث ةيناث ابلها ىلع ةمييلا ذخأو اهيلع ىلوتساو ةسانكم لخدو
 2س 222 2 ب سس ص ا ب مس رس ص سس مس مس مس ص م سمسم



 «؟اذد مالسالا لود خيران

 لخد ايف اولخديو هاخا هيلا اوماسي نا ممرمأي ناطاسلامييلا لسراف هل ارلعا عبابو

 دمحأ ىلوملا ن ثاطاسلا ضف هال اورهاجو باط م ىلا اوي مف سانلا هي هن

 اهيلع بصاو اهرصاحو ساو ىلا فدحزو 0 ةنس مرحم حئاف

 كلذ عمو اهرود ن 4 ريثكلا مدهتو بارلا| مع 34 ّج> ةيماح رأن اهالصاو م ةادملا

 تاوقالا اب تاقو ساف لهاب سهاإلا قاض يد > رهشأ ا 0

 هيلا هيخا مالسا ىلع دمحا ىلوملا ناطاسلا | رخاعو ةعاطلل اونعذاف راعسالا تن

 نأ دعو هلددعاو هيخأ ىلع ضيفو ارذاظ ًاساف ناظلسلا لخدف همم 0

 ضرع صضرم اهب هلولح دنعو ةس اذنكم ىلا ناطلسلا لفك سافب لاوحالا تأده

 ةليا قنخت كاملا دبع ىلوملا هيا قنخي رما توملاب هسفن نم سحاالو ٠ توألا

 ثبسلا موي دمحا ناطاسلا يفوت مث ه 1١4١ ةنس نابعش لوا ءاثالثلا

 ورك كلا نان

 أ

 ( ويوا ) ليعامسا هيب ملل ربع ىلومللا - /30٠١

 م1184 - ١56 ةنس نم وأه 1141-1147 ةئس نم

 نب هللادبع ىلوملا هوخا هدمب عي وب ليعامعا نب دمحا ىلوملا ناطل لا يفوت ام
 فسعلاو ملاقلا ل.عتسا هنكل برغملا لها نم دحا هتءيب نع فاختي ملو ليعامسا
 هنالخب اورهاجو ساف لها هيلع راث ىتح بهنلاو بلسااو لتقلا يف دحلا فهراو
 اييلع قيضو ًاساف رصاح ه ١14١ ةنس لاوش يف هركاسعب مييلا فحزف هلاتقل اوأيهتو
 ليللاب نوماني الو راهنلاب نورتي ال اوناك ىتح | دوم اءافد اهنع نويسافلا مفادو
 تعفتراو ةدش رمالا دادزاف م1145 ةنس تاخد نا ىلا كلذك لاحلا رمتساو

 مهنمألا نأ ىلع حلصلا ناطلساا نم اوبلطف جرحلا رثكو تاوقالا تمدعناو راعسالا

 نا دمبو ًاساف ناطاسلا لخدو كلذ ىلا مهباجاف مهاوماو مهايعو مهسفنا ىلع



 شكارب ةيلاليغلا ةلودلا ٠
 وو حو

 لزي ملو٠ ةسانكم يللا (مجار أمكتاو هئاصخا دحا اهيلع فلختسا ًامايا اهب حارتسا
 يتح ريغصلاو ريبكلاب عاقبالاو لظلاو فسدلا ةطخ اميتم هللادبع يلوملا ناطلسلا

 ٍناطاسلاب ربكنا لصتاو هلتقو هملخ لع مهب ايف اوقفتاو هنم ةيعرلا سوف تميس

 ةرفاغملا هلاوخا ىلع لون يداوب لزتف سوسلا دالب ىلا ةسانكم نم اليل رفف

 الذ ناكو ٠ يلاعت هللا ءاش نا بي رق هارتس ام هرب نم ناك نا ىلا كانه ماقاف
 ما141/ ةنس

  - >18ليعامسأ هيبب ىلع هيسحلا وبا ىلوملا ١
 ةنس نم ١1494 - 11410 ةنس نموأه 4/١ -  1078890م

 م.دجا لون يداو ىلا ةسانكم نم ليعامسا نب هللادبع ىلوملا ناطالا رف الإ

 جرعالاب فوردملا ليعامسانب يلع نسما يبا ىلوملا ةمدب ىلع اوقفتتاو ةلودلا بابرا

 اهاخدق ساقي رعو مهيلا ءيهللب عرساف كاذب هيلا اوبتكف ةسالجسب ذثموي ناكو

 ةسانكم يلا ضب مث هفلس اهددج يتلا سوكملا ةلزاب مدعو نا دءب ابلها همياب و

 ةماعلا ةعيبلا دتحلا اهم هعياب ابعدق الو

 ربربلا ودل ليعامسا نإ نسحلا وبا ىلوملا ناطاسلا ضم ه 114 ةنس يفو

 بامصا ديبعلا مزهنا ديدش لاتق دعب و ديبعلا نم فيثك شيج يف زازاف لبج لها

 ةحملا يذ ربش يف ه 1149 ةنس يفو ٠ ةسانكم ىلا الولغم وه عجرو ناطلسلا

 زتهاف الدات ىلا لون يداو نم لبقا دق للادبع ىلوملا ناطاسلا ناب ربخلا درو

 ةميش تيوق مث نورخآ مهنلاخو كلاملا ىلا هدرب مهنم ةقرف تثدحتو هل ديبعلا
 . يلع نسحلا وبا ىلولا ناطالا عمس الو ٠ هتميب اونلعاو اورثكو هللادبع ىلوملا

 هيخا ىلا هب اوثعب و ديبعلا هيلع ضيق نا ىلا اهئات قبو ةسانكم نء رف كلذب

 ش يفوت نا ىلا اهم رقتساف تااليفات ىلا هحرسف هللادبع ىلوملا ناطاسلا



 ( يلا ) ليعامسا نيرا ربع ىلوملا ب 8

 ١ م 11/6/10 ةنس نم وأ ه 1١١60 - 1149 ةنس نم

 ةلؤدلا باب راو ديبعلا ةملك تم.تجا ةسانكم نم يلع نسهلا وبا ىلوملا رف ا

 مهيلا ليقاف مودقلا يف هولسارو الداب وهو هوعيابف هللادبع لوما ناطاسلا ةعيب ىلع

 ةمانكم لها كلذكو ءايلملاو فارشالا مهيفو سأف لها هئاقثل جرخو 510

 عا 9 مهنم فاس ام ددعو مهبتاع هيد نيب اولثم الو ناز كف يلا ةيصقب هوفاوف

 اه'واملعو ساف لها مجرو مهحارتساو ةسا كم نايعاب كللذ لثم ع اولتتؤ ممئايعأب

 سافىلا مدقتي لو ناركف يبا ةبصقب ًايقم ناطاسلا رمتساو « مهيان امم نب روعذم
 م هم : مدعأ

 ىلوملا ناطاسلا ماخ ىلع اوفلاختو اوعمتجا مهب لزن ام ساف لها ىأر انو
 ٠١ يف 7 ةيب رع نباب فورعملا ليعامما نب دمحم ىلوملا هيخا ةعيب و هللا ديع

 ام مهتوفرغي ناويدلا ديبع ىلا ساذ لها بتك مثه 110٠ ةئس ىلوالا يداج
 ىلوملا ناطلسلا اوميابو كلذ ىلا مهوباجاف مهتقفاوم مهنم نوبلطي و اوعنص
 ىلا رف مت دق هيخا رما هللادبع ىلوملا ناطلسلا ىأر او ٠ هرما متو ةيبرع نب دم
 كالانه ماقأو رب ربلا لابج

 تت م اممم

 دب ربع ممباب فورعملا ليعامما 00 لو .- و١

 م7587 !الكال ةنس نمواه ١١١١ - 1160 ةنس نم

 مث ٠ ةماملا ةميبلا ديبعلا هعياب و اهب لتحاف ةسانكم ىلا دمع ىلوملا ضو مث
 قلطاف هودازساو كلذ مهعنقي ملف همم ناك ام مهيف قرثف م متايطعاب ديبعلا هبلاط

 لها رود نم تاوقالاو بوبحلا جارختسا يف ذخاو نيماسملا لاوما يف بلا
 يف بهنلا معو مهتئيدم نم سانلا رفو ةنتفلا تو جرطا رثكف ًابصغ ةسانكم



 ١ كيس سمو س و

 شك ارمي ةيلاليغلا ةلودلا 00 مرو

 ىلولا ناطاسلا نا مث ,صو صيح يف سانلا مقوو لبسلا تعطقناو اهجراخ

 لخد ىتح هباعصا نم ةعامج يف ةليأ تاذ مدق رب ربلا دنع يقم ناك يذلاهللا دبع
 مجرو مهصاصخلا قرحو ديبعلا نم هب دجو نم لتقو ةسائكم نم ليطصألا

 هلجرو هليخ يفبكر ةيب رع نب دهم ىلوملا ناطاسلا هب رعش الو.. هثدب ىلع هدوع

 ىلوملا ىأز املف بجاحلاب فورعملا عضوملاب وهو هللا ديع ىلوملا ناطل لا دصقو
 رثا ىلع هل اوفقي ملف ةيولع يعداو ىلا ديبعلا هعبتو هسفنب رف هب هل لبق الا هللا ديع
 نم مهعم ام اوبلتساو مثومزهو مولتاقو ربرإلا مهضرتعا نيعجار اولد انو

 ةسانكم ةيبرع نب دهم ىلوملا ناطلسلا لخدو ٠ نينح يفخي اودجرف لائثالا

 اهينكاس نم رايدلا تلخ ىتح ىبمهقالا برغملا ميج يفو اهيف هنايغطو ههلظ دازو

 م1161 ةنس تلغد نا ىلا كلذك لاحلا رمتساو برغملا لها ىلع رءالا دتشاو

 اوضيقو هوعلخو ةيب رع نب دمحم ىلوملا ناطاسلا ىلع ديمعلا راث اهتم رثص ؟4 يفو

 هسرخمي نم هباولكوو ناسي و يداوب هولقثعاو هيلع

 لا ا بي

 ليعامسا ريب «ىضتسملا ىلولا ١
 مال بالكم ةنس نمواهزلاه؟ 1١61- ةئس نم

 ليقاف هنوعدتسي اواسراو ليعامسا نب *يبذتسملا ىلوملا هيخآ ةعيبب اونلعأ 59

 داديتسالاو فدسعلاو ملا يف هيخا نم لقا نك ا هنأ ايلا هرعأ مو اعرسم ميلا

 تفصتام يثديبعلا هيلع بغش ذأ ةراا هذه اى هدم لطن م هي رثكا نكي 0 نا

 املذ هّلادبع ىلوملا هيا ةعاط ةعجارمو هلزع يف اورم انو ه 1١65 ةنس ةدعقلا يذ
 يقأبس ام هربخ نم ناك نا ىلا اهب ماقاو شكارم ىلا رف مهترماوج ناطلسلا لع
 هللا ءاش نا هركذ



 ركل مالسالا لود خيرات

 ( لا ١ ليعامسا نب لا ربع ىلولا -

 7 م ال60 - !الؤ ا ةئس نءواه 1169-1104 ةنس نم

 هل ةميبلا ىلع ديبعلا قفتا اهلف مدقت 5 رب ربلا دنع ًامقم هللادبع ىلوملا ناكو
 ضيق هم هلولح بغعو هاأوع هلم لئاوا 59 ةسانكم ىلا مدقف ىنمملا ف هواسار

 اذه يف بيرغلاو . مهسيحو مهحضفو مهبتامع ملخو اهفارشا ضعلو اهيضاق ىلع

 يف هدح فهرا هنكل هاياعر ماسي نأ يئشي فيك ىهغم امم لتي مل هنا ناطاسلا

 مهنال ديعلا اللا كاما يف هرارةسا 3و ددا نكي و هاياعر هتمكس ىح داديسالا

 رشف 4 عاقيالاو هعاذ أومهو ه اااه ةئس لوالا عيب ر رهش يف هيلع اويغش

 ربربلا ىلا هسفنب ًايجان رفف ليملا اذه مهنم ناطاسلا
 ري ييصسسل ل3 9082و ل هس حس

 ليعامسا مريب ب رياعلا نيد ىلوملا -- 137

 مالالكا ةئنس وأه !١١ه4 ةئس

 هولسا رو ةحئطب أمقم ناكو نيدباعلا نر ىلولا هيحال ةعيبلا ىلع دييعلا قفتاو

 ةانا هي ناكو سي أهم هرما و ةسائكم لخدو مههلا مودقلا يف عررسماف ىنمملا ف

 صقن هدب تاذولثا هنا الإ دحال ام ىلا هدب تدتمأ الو فدع هنم ربظإ ل رح

 ٠ 4 مهفارخنا باع كيذ ناكذ مهتار ن* دييعلا

 نيرهكلاو أ ماقا أهم هرما متو ةسانكم ةرضخ نيدباعلا نر ىلوملا رقتسا انو

 فصتنم ديبغلا شيح يي مهيلا ضيف ةيعيب نع | وذا“ منال ساف لعا وزغأ ايهم 3

 5 وع

 اوداعو ديبعلا ةملك تفاتخا اساف اولصي نا لبقو ه ١١54 ةئس ىلوالا ىدامج

 ٠ ناطاسلا !وبلاط مث ٠ اهله هيلع اوردقام اودسفاو اهتانج رامث اوبهنو ةسانكم ىلا

 اوضارمو هيلع اويغُدف 4 ميكر ام ودنع ْن م هئاضتقا ٍِق اوددشو بئارلا قى

 0 ا سس صم حطم
 رع ل مت

1 



 وا

 سك ارب ةيلاليخلا ةلودلا «م؟4 2

 ةرضحلا ىلع لطم ربربلا لابخي يقم هللادبع ىلوملا ناطلسلاو اذه ٠ هتعاط يف
 لبجلا نم لّزف بارطضالا نم هيف نيدباعلا نيز ىلوملا اي لع املف ةبثولل زفحتمو
 هيقاف ةنسلا نم ىرخالا ىدامح 1١١ يف كلذو ديدجلا اساف لخد يتح مدقتو

 نيذ ىلوملا هيخأب هربخ لصتا ذو ٠ اًرورس هب اوراطو همدقمل اوزتهاو ساف لها

 نءأي ثنيح ىلا ةسانكم نم ايداغ حمصاو هسفنن تعشخو هعرذ قاض نيدباعلا

 هب دبعلا رخآ ناكف ةبايساو كلملا نع ادري لع

 ( زعبار ) ليعام اديب مقلا ربع ىلولا - 8

 م ١الهال ل ١الؤ1 ةنس نم وأه 1171 - 1١194 ةنس نم

 اومجاري نا اوقتئاو ديبملا عمتجا ةسانكم نم نيدباعلا نب ز ىلوأا رف الو

 ابلبتق ديدجلا ساف نم هناك مهتعيبي هيلا اولسراف هلل دبع يلوملا ناطاسلا ةعاط
 ريثك ىلع ىلوتساو ليعامسا نب ةيضتسملا هوخا رمالا هعزانو هرعا رقتساو مهتم

 راصتنا اهتياه ن٠ ناك ابحرش لوطب مئاقوو بورح اهنيب تمدحو دالبلا نه

 نبط 1ك دق ناكو ٠ هل ىمالا باتتساو ءىضتسملا ىلوملا هيخا ىلع هللادبع ىلوملا

 موي يفوت نا ىلا ةرملا ءذه هكلم ةدم تلاطف فنكلا لكذت نيا ند ىضع ام
 1 ها1111 ةنس رفض ؟ا/ سيلا

 مقلا ربع هيب رم ىلوملا - 6

 م االك ١ بالالهإل ةنس نعواه ١ ؟:4- 111/1 ةنس نع

 هللادبع نب دمم يدين هنبا هدعب مه وب ليعامما نب هللادبع ىلوملا يفوت ا
 لوط دعب دالبلا تحارتساو لدماا معو همايا يف نمالا داسف امزاح القاع ناكو

1 
 * هب

 هروغتو برغملا دالب يق هللا دمع نا رع لوألا ناطأ لا حاسو بورالاو نكملا
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 مأاذهو ٠ رئامغلا هل تصلخو بولقلاهبح ىلع تمئجاف هروما !دبمتو هلاوحا |ًدقفتم
 برغملا ناصر 0 مث هااالاو ةلس يف .٠ نينسلا تمام 37 همايأ ٍِق ثدح م

 شئارعلا رخث ىلع واسر فلا لوطسالا مجبف شئارعلاى لا هب اوناو اي واسنرف اكرم

 يناوظ هتباحإ 1 اهنع عوجرلا ىلا رظضا هنكلو ةيماح ارا ةمكألع ْن اهامرو

 اندشو لئاسملاو يباوطلا اهم ىف شنئارعلا 1 نيصحتو رحبلا رأي ءانتعالاب

 برغم نوصح معأ تراص ىحر 3 م اسملاو او مف 'دملاب

 ةديدجلا ةنيدم دهم يديم ناطلسلا شرج رصاح ه ١١89 ةنس يفو

 ؟ ىلا ناضحز لوا ن١ راصملا ريتمأو نييا اهثريلا كيب تفولا كلذ يق تناكو

 اوبرهو دورابلاب ابضرا اومغل ةروعتملا لعاب نعالا قاض الو ةئسلا نم ةدعقلا يذ

 دورايلا ببتلا اهيلا مطوخد بغو ةئيدملا نولسملا لخدف مدالب ىلا لوطساللا يف

 روسلا مدهتو سفن فال ا ةسهخ نم رثك ١ مهنم لتقف ةرومسملا ضرا هب ةموغلملا

 اهنم يبونجلا
 رصاحو ةلولءةئيدم هللا ديع نب دمم يديس ناطلسلا ازغ ه 1١44 ةنس فو

 هتريضح ىلا ًامحار ركق لئاطب اهنم زي مل هنكل اهيف نيينابسالا

 ىلع ديز# مزعو هتوعدب نوكس#ل مهلعج ىتح ةلئاط الاوما ديزي مهيف قرتف
 ةد معو وه مولتاقو اهلها هل زريق سأف ىلا راسف هيبأ لب نم برغملا ساالوتسا

 جرش شك اري رثثنقو ناكو ناطللاب ربا لصتاو نيلوافم اوبلقلاو مثومزهو

 رف ةيودس ديزل ىلوملا عمو الس ىلا لصو انو ةساتكم كبارتي 3-5 أدع 2 ابنم

 هيعاسو هنع اهم 30 ىلوملا هناي نوهرز :فارشا هاثا اهنم برق الف نوهرز ىلإ

 يف ديبعلا ةأطو ةدش دمحم ىلوملا ناطلسلا ىأرو ٠ ةسانك» ىلا هروصتساو
 مههدأو ةدشاا معمم لمعتساف هب ريثم ُم اونوكي ل نا بغش هيف ثدي الؤةلودلا

. 2 
 ميعو#ب ىراو لب دو نم أصعن

 ثلاثلا ءولعا ' 4 0 مالسالا لود خيرات



 شكارمي ةيلاليغلا ةلودلا هدو

 قمل ةمواقملا ىلع هتردقم مدع ىأر او ةيناث هيبا ىلع دي ني ىلوملا ضقتنا مث
 نء ديزي ىلوملا مدق اهيفو م +1١١ ةئس تناك نا ىلا زاجحلاب رقتساو قرشملاب
 مالسلا دبع خيشلا ب رضضب لزن برغملا لصو املف يلاليفلا جاهلا بكر ينزاجحلا

 لوزنلا هدواري هيلا لسراف همودقب دمحم يديس ناطلسلا هدلاو لعو ٠ شيش“ نبا

 يوعري هلل هسفنب هدنع رضخي نا دارأو شك ارم نم هيلا ضهنف ىلاف هتءاط ىلع

 هب شك ارم نم هجورخ دنع لزاكو ٠ ةرفنلاو عزجلا نم هردصإ ام بهذبو

 ىلا لصوف قي رطلا يف ضرملا هب ديازتف ريسلا دجو ةقشملا لمهتف فيفخ ضرع

 وأ موي فصن وحن ىلع هتندم يف وهو ةتينم هتكرداف مايا ةئس يف حتتملا طاب ر لامعإ

 م14 ةئس بجر ؟4 دحالا موي هئافو ثناكو ٠ جنفلا ظابر نم لقأ

 ناطاسلا ناكو ٠ هيلع ًًقوسأم اه نفدو كلذ هموب نم هراد ىلا هب اوعرساف

 . اًردان الا هسليع نع نوييغي ال مل أب رقم ريخلا لهاو ءاململا ابحي دمم يديس
 سس سيت 3 6 © و مس سم

 رك نب رب ري ىلولا 0 1
 ماالكك مس 1١99 ةنس نمواو ]54-505 ةنس نم

 ىلا هتوم راسخ غلب و مدقتملا ميرانلا يف هللا دبع نب دمع يديس ناطلسلا ينوت الو

 ةعيب هتناو ليلا لها رئاسو كانه فارشالا هعباب يشيشملا مرطب وهو ديزي يلوملا هنبا

 ةسانكم ىلا مدقتو هناكم نم جرفت هنايعاو ةفارشا دب ىلع هعيجج ىمقالا برغملا له

 متسول زوحلا لئايق هيلع تمدق كانهو ٠ اهب ءسما رقتساو ميظع لافتحا يف ابلغدو

 تدسفو هب مسهنونظ تءاسف بحي 15 مهباقي لف يش مهنم ناطاللا يلق يف ناكو

 ماشه ىلوملا ناطاسلا يخا ةعبب ىلع مهندب ايف اوقفتا مدالب ىلا اوم الو ٠ هيلع مهبولق

 ىلوملا معس امل نكلو ٠ شكارمب ماشع ىلوملا رما بئتساف ٠ مهيديا ةقفص هوطعاو هوميابف

 اباخدف شك ارم ىلا لصوو هلئابق درشف زوملا ىلا راسو هركاسع يف ضهنربخلاب ديزي
 هدصقو ةديعو ةلاكد لئابق ماشه ىلوملا هوخا هيلع شاجتسا ث * اباحا يف نخاو ةونع

 غج مزهنا تدوكزات هل لاقب مضومم ناعما ىتتلا انو ٠ ديزي ىلوملا هيلا زربف شك ارب
 رخاوا يفوتف هيلع ةيضاقلا تناك ةصاصرب ببصأف ديزي ىلوملا مهعبتو ماشه ىلوملا
 شك ارع نندو ه ١؟ ١5 هنس ةيئاثلا ىدامجح
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 رمت هيب هلمواس ىلولا 70
 ما181519 ل ا١الؤ9 ةنس نم وام 15م 15١5 ةنس نم

 ىلع ساف لها قفتاف سافي نايلس ىلوملا هوخا ناك دمع نب ديزي يلوملا يقون ال

 ١١١57 ةنس يجر 7١.نينثالا موي هوعيابف هتسايس نسحو هنيد نم هنولث# امل هل ةعيبلا

 دوفو هيلع تءدقو اهئم كأللا رادب رقتساف ديدجلا ساف ىلا لقتنا هتعيب تم الو » ١

 اوناك مهنال هتعيب نع ةيطبملا روغثلا لها فقوتو ٠ مايادهب ربربلاو برعلا نم لئابقلا
 وتعاط ىلع اولزن ىتح منسم مقداو نايلس ىلوملا مهلا ضيف ةلسم ىلوملا هيخال اوعباب دق

 اهب ررقتساو ةسانكم ىلا ناولس ىلوملا داعف ٠ اهب ماقاو ناسلت ىلإ ةلمسم ىلوملا هوخا فو
 ىلاعت هللا ءاش نا هركذت ام ناك نا ىلا

 ديزي ىلولا ناطلسلا ىلعأو اوجرخ دق اونأك زوملا لئابقو شك ارم لها نا انمدق دق

 يلوملا مدق ترقتسا شن ك1 ؟ ديزي ىلوملا لتثق الو دم نب ماشه ىلوملا هاخا اوعيابو

 . ةرقث تثدح نا ىلا ةدم كالذ ىلع لاملا كم#او ٠ ابنك زوللا لئابق هتعاطاو اهب ماشه
 امسقو ماشه ىلوملا ةعاط ىلع يقبًامسق نيمست كلذ اومسقناو ماشه ىلوملاو زوما لها نيب

 الف ٠ قلخلا اهيف ىفافت بورح ببسلا اذهل مهني تأشنو دمع نب نيسحمملوملا هيخال عباب
 زوملا لها نء ةنماحرلا نايعا 3 ةعاج ةسانكم ناطلسلا ىلع مدق ها 5٠١ ةنم تناك
 فتراطلسلا باجاف هيلع ميت ل مثدالب ىلا مهعم ريسملا هنم نيلئاسو هل نيعيابم

 اهتاطمس كرف اهبراق اأو ٠ شك ارم ىلا فيثك شيج يف ه 181١ ةذس ضبنو مهباط

 هعبايو اهيلع ىلوتساو شك اره ىلا ناملس ىلولا ناطاسلا لخدن دمع نب نيسح ىلوملا .
 تءاقتساو ةئتفلا ت 03 0 مركاف اًئمأتسم ماشه ىلوملا هوخا هيلع مدق م اهلها
 ها 8189 ةنس يفو ٠ ةسانكم ىلا داعف دلبلا ًابوتسا مم شك ارب ناطلسلا مافاو ٠ رومالا

 ىلوملا ةعبرالا ناطلسلا ةوخا هب يقوتو هيداوب و هرسضاوح معو برغملا دالبب ءابولا ثدح

 شك ارب لوالا ةثالشلا نمحرلا دبع ىلوملاو نيسح يلوملاو ماشه ىلوملاو بيطلا

 ٍ سوسلاب عبارلاو
 بعلو هربربو هبرع برغملا رئاس نئفلا ثمع نايلس ىلوملا ناطلسلا مايا يفو ؟

 ىلوملا هيا نبال كاملا نع يلختلا ىلع مزع ىت- تاروقلا هذه ران دامخا يف اًءدج ناطلسلا
 ىرخأ ةصرف ىلا كلذ 1 هيلا جوحا ت تنؤولا ىأر هنكلو ماشه نب نمحرلا دبع



 شك ارب ةيلاليعلا ةلودلا هما

 نبال اوعياب و ساف لها هيلع ضقتنا ىتح ليوط تقو ضم انال لف اًريخو
 0 ا مهئاطلس ساف نم اوجرخو ه ١5 ةنس دمحم نب 0100-0 نب ميهاربا لوملا

 يسارملا نيدصاق ةروثلا ءاسؤرل يهنلاو رمالاو طقف ممالا ىوس ا نم 'هل نكي مل
 مال اوثعل كانه نمو اهيلع اولوتساو نيواطت اولصوف اهيلع ءاليتسالاو حفلا دصقب

 5 .٠ باجأ ٍِس مومو عنتمأ نم مه مهتاطلس ةعاط ف لوخدلا 5 ةقفطو شئارعلا

 يام* ومر ىنخأف ند ,واطت مطوخد ن 24 موي نيعب راو ة هعيش لعل 57 ل نب ميهاربا لوملا قون

 درو ذأ كلذ يف مم انيبو ديزي 0 25 يعسلا للوملا هيخال اوعباب م م مايا ثالث هلوم ةروذلا

 تنف ةماتكر صق يلا لصو دق ناو شكارم نم ناهلس ناطلسلا : يحمي ريخلا مهيلع
 ةرك ذن ام مهرمأ نم ناكو ليلا قيرط ىلع ساف ىلا نب ردابم اوجرخو م كاذ

 ىلاعت هللا هءاش ن
 ةعيل نم ن 0 شك اري اهقم ةاملا هذه يف نابلس يلوملا ناطلسلا نأكو 5 3 جا 000 1

 نم جرخو ى اق يسارملا 1 4 بحورخ هغلب اذا يئ - الياق صل رث ديز نا نب ميهاربا ىلوملا

 ةماتك رصقىلالصو او اهيلا هرداب زوملا لئايق ضع و ديبعلا نم شيج ِق شك ام

 نيتلوس م يلعراصاذا ىتحني واطنملا مدقتف نه وأطت ىلا ميهاربا ىلوملا لوخدب ريخلا هأثا

 ىلا هب مهتدوعو ديزي نب ديعسلا ىلوسلل نب ؛ رئاثلا 00 مهاربأ ىلوملا ذافو هتغأب اهنم

 هعومج ديعسلالزنفدحاو مول ف هافاو قع ابيلا ديعسلا قئاشو ام اف مع موي عراف ساف

 تراغا دذلا رِغ ناكالو ٠ ديدسملا سافب ةرأع الا راد ناطلسلا لخدو اويس ةرطنقب

 تلفاو اًريثك قلخ هباعصا نم اولتقو اهيف ام اهوفستناف ديعسلا ةلحم ىلع ناطلسلا رك اسع
 ركساو سافب ناطلسلا مرصاحو مييلع اهوةلغاف اساف اواخدو هتناطب و ديعسلا ىلوملا
 هركسم نم عب كرف هيلع ني واطت لها جورخ ريخ هغلب مث رهشا ةرشع مْلأر 1” ماعم

 ىلع مثدوارو ني واطت لها ىلا ث ثعبو أبي رقتساو ةحنط ىلا و نصضهو ساف ةرصاخ

 ةدم مهرصاحن افثك اشيج مهيلا ثعبف مهنايصع ىلع اورمساو اوي أف ةعاطلا ىلا عوجرلا
 نم ريثك قلخ كله يتسح ميهلع ةرمو ناطللا ركسعل ةرم ةالاجس مهنيب برملا تناكو

 ماش ه نب نما ديع ىلوملا ةيخأ نبا ىلا ناطلسلا لسرا# ءاثالا هذه فو ٠ نيقبرفلا :

 تفينكش دجب نمحرلا دبع ىلوم ا مدقن هش هيلا موذقلا ٍِق ةريوصلا ىلع هل ”ةلماع ناكو

 شرما قاب يف هيخأ نباووه مدقتو لإ واطلل نيرصاحلا ةدعاسل مهضعل ناطاسلا لسراف

 فالئخالا عقوو برملا اومئسو راصحلا اولم دق ساف لها ناكو ٠ اه ماقال ساف ىلا
 ه7 ب ص ووو
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 اهيلعاولوتساو ةونع اهودحتلاو ساف ىلع اوراغاو ةصرفلا هله ناطللا ركسع زهتناف مهب

 لها ”نعوأ دنع نااعاسلا انعف ماشح نب نمحرلا دبع ىلوملا راوج يف ديعسلا ىلوملا ءاجو

 نما دبعإ لوما هيخا نبا اهيف فلختسا امايا اهب ماقا نا دعبو نئفلا تاأدهو سان

 مهيلان ةيم او ينم حف صف 3 نيواطت لها هيلع دقو اهبرق يق نب واطت ىلا وه ضو

 زوحطادالب ىلا امجار ناطلسا بلقثا عزانم برخلا دال قَ 5 نيواطنت صمعأ انص الو

 ها 99ا/ ةنس ناضمر يف اهلخدف شك ارم يلاريسلا دحو

 3 له نب ناهلس نوما ناطلسلا فرت ا! ؟؟م ةكس لوالا عبد ١ موي يفو 5

 نبال ءدعب نم دهحلا ةيالوب دبع دك ثآكو 0 مادقم عاش ةسايسلا نس ةلفاع ناكو

 ماشه نب نعرلا دبع ىلوملا هيخا

 امه ىب رمصرلا ربع ىلولا 8

 ماهو - -امك؟ ةنس نم وأ ه1 دس ١ 718 ةنس نم

 ماشح نب نمحرلا دبع ىلوملا هدهع يلو ناك دمحم نب ناملس ىلوما ناطلسلا يفوت امل

 مهدي ةقفم هوطعاو نمحرلا دبع ىلوللا اوعباب ناطلسلا ةافو ساف لعا غلب الف سافب

 هو ناطل للا اذه سانلا رشبتساو مهتعيب هعيمج ىمقالا برغملا 1 دوقو هّنمأو

 يمافلا سي ردا نب هللا دكيغوإا هيقفلا هريزو هلاقام كلذ نم دانو عقص لك نم رئاشيلا

 اكآ< قيفوتلاب هللا لكأ دق 2 كارشب ديبأتلاب كارشب 1

 اكاّييع ايح دق نميلاو دعسلاو اهشيج كافاو دقرصنلاو فلا

 اك الح لعلاو ىعتلاو قتتلابو ةمركت لابقالا كبلأ للا

 َّك الو نيح كيف سرفت 4 تقدص دقموحرملا كلملا ةسارف

 كانهم نحن » .ىليف انيصاق ايلاج ايئدلاو نيدلل تدعأ

 اك اوأم ريف اًرطقرطقلاب داخل هيئامس يف اًثوغ ثيغلا كدازو

 ساف ةرضح نم جرخ يفاهتلاو دوفولا عا نم نمحرلا دبع ىلوملا ناطلسلا غرف الو

 دمت كَ نه هرطو ىفق اذا ىتح اهفارطا اةقشم ا قم ةيب رغما داليلا يف حاسو

 لاوحا تادحو لدعلا معو ناطاسلا اذه مايأ يف نمالا داسو٠ اهب رقئساو شك ارم

 طيشنت يق ةصرفلا هله ناطلسلا : زيتناو بورح الو نلف هيف ثدحت لف ىمنالا برغملا

 غ1 ا



 شك ارم ةيلاليغلا ةلودلا 017

 ةدومم ةوطخ همايا يف برغملا اطخخن ةعاتصلاو ةعارزااو معلا

 ريمالا هع عفاد 5 كعل هه ا": ةنس) 0 ام ةئس 5 ملقأ ) طسوالا

 نراطلملا نم ناسا لها بلط ىلا كلذ ىدأف 1 دوت ؟ءافد يلر' ازا رداقلا ديع

 باجاف هيف م م مذقتي اثيج ممل لسري نأ ىلع هئعاط ف لوخدلا نحنا دبع لوما

 ناك يلرئازإلا رداقلا دبعريمالا نال نكلو ناسلت ىلا [ثيج لسراو مهخيرص ناطاسلا

 رقتسا الو .٠ ىلا ٌثيح نم عجرف شدلا اذه ىعاسم بفرع هصرقأ راثلا رج

 صا يف هلخادتل تاطلسلا نم اماقتنا برغملا فارطا ىلع اوراغا رئازطاب نوب واسنونلا

 اهيف تمزهن | يتلا يلسيا ة ةعقوم امها عقا م مدع نيقير ملا نيب تاصخحو طسوالا برغملا

 ءاعنش ةعزه ناطلسلا ركاسع :

 مرح ؟5 نينثالا موي يفوت نا ىلا شكر نمحرلا دبع ىلوملا ناطلسلا 'رقتساو

 ما؟ا5 ةنس

 مصر لا ربع ىب رمت ىلولا 70 69
 نه م1409 ١865 ةنس نموأو ١؟و9. -- ١ "ال5 ةنس

 برا ران تاعتشا هتيالو لوا فو نمحرلا دبع نب دم ىلوملا هنبا هدعإ يلونو

 ىلع اينايسا ءاليتساو سارلا يداوب ناطلسلا ركسع ةميزه نع تاجناو هنيبو اينابسا نيب
 دعب الا اهوحربب و ءما17175 ةنس بجر ١8 نينثالا موي ةوحح نيواطت ةنيدم

 . 0 ٠ اهردق ةمارغ ضرف

 هتفرحو ركذلا لماخ نايفس برع نم لجد هلصاو يورلا يناليجلا:راث همايا فو

 تروك دالبب راثف دسانملا ناطلس هاوغأ م ع ةيدابلا لها لمع نم كلذ وتو مئاهبلا يعر

 هلثقب لالا يهتئاو ةدم ناطلسلا رك اسع سعتاو

 . تارباخم اسلرف روطاربما ثلشلا نويلبان نيبو د# ىلوملا ناطلسلا نيب ناكو

 تازايتما ضعب مهحنسو هعايا يف برغملا ىلا نيبواسرفلا راما مودق رثكو ةيدادو

 اذه مهحنق باذعلا عاونا نوماسي ىدقالا برغملا ف دورملاو ىراصنلا ناكو ٠ ةتدح

 دمم ىلوملا ناطلسلا يفوت م ٠ ىنملا اذهب هتيعر يف تاروشالا عزوو ةيرملا ناطلسلا



 1 * ا

 ةسايسلا

 'مالسالا لود خيرات

 ' رمت ديب ىسألا ىلولا 090 0

 م ا49514 بس اا” ةنس نمواه ا ١)" ١؟5 ةنس نم

 لهاو ساف للحا هيلع راث هثبالو لوا يفو د نب نسما ىلوملا هنبا هدعب ىلوتو

 اهران داما نم هتك نكمت هنا الا برغملا فارطا عبمج ىلا دنت ةنتفلا تداكو روءزآ
 نم ناك ابحرش لوطي بورحو نتف اههئيب تاصحو مالا ف نامع للوملا هوخأ هعزان ُ

 ةدم يتب تلذ عمو .نرسحلا يلوملا ناطلسلل رمالا بابثتساو نامع ىلوملا مازهنأ اهتياهن

 نيرئاثلا يعاسم طايحال لغاش لغشو ةيصاعلا لئابقلا عم ةئاد بورح يف ابلك هتبالو

 ه111 ةنس ةحملا يذ ثلاث سيقتا ةليل يفوت مث هيلع

 ا يري سطس ا آ

 ىمحلا ىب زيزملا ريع ىلولا 0 37١
 هللا هظفح

 عيوب مدقتملا ّيراتلا يف ماشه نب نمحرلا دبع نب دع نب نسما ىلوملا يفوت الو
 هي راوتو هرايخاو يلالا ناطاسلا وهو نسحلا نيزيزملا دبع ىلوملا ناطلسلا هئبا هدعب

 ءاضيبلا نيب وارفلا لوخدو ةربزجلا رّقثوم دقعو هيلع يوسي رلاو ةرامح يللا ةروث نم

 ريخالل لئابتلاضعب ديضعتو ةطلسلا هتعزانمو ظيفطا يالوم هيخا مايقو اه مهلالتحاو

 ١ ”هنع دئارؤلا 'هرشنت امتعيمجل ةمولعم



 زيزعلا دبع يالوم ( هش

 1 دي جوج ل سس يس

 ناكسناغفاب ةيئاجلعلا كدرلا 21/91 0

 تجي ةرأت تناكو ناربا نم ةيقرشلا ةيطا ىلا ةيلبج دالب ناتناغفا ( ديبت )

 نيلسلا يخرتوم رثكأ بهذي و ٠ ناريا ةلود ِع تق ىرخأو دنملا نيطالس 5

 ىمحقا ىلا مداعبا دارا 3 لباب ىلا رصن دخون مايس نب لا نه دوهي اهلها لأ نا

 موق اياقب م لب ةلدالاب تشد ريغ كالذ نكلو ةيصاقلا دالبلا هله ىلا 3 اسراق هكلام

 لئابق ٌةدع نع ةمالا هذه فل 00 ناسارخ ةيالو نم ةيلصا ةعظق مدالبو ةنربلا

 ال مادخالاو ةدالجلا ىلع او 4 موق مهعيجو ٠ ةيلادبعلاو ةيئاجلغلا اتليبق اهربشا

 ىلا ةيلادعلان ءذلي « دما 4 ادلغلا و ٠ ينجالل نونبدي الو ميذلا نراتل



 م« : مالسالا لود خيرات

 ةلودلا نودناعب اواظو دالبلا كللت نم اهيلي امو راهدبق اوتطوتسا نيذلا معو لالقتسالا
 رخخ) نيسح هاش ناطلسلا مايا يف مهمأر قو .مثرما يف ناريا هارزو راح ىتح ةيناريالا
 مكي .مادقالا ريغك مزعلا ديدش لاو نييعت ىلع اهركذ مدقث يتلا ةيوفصلا ةلودلا كولم
 فرط ن. اكاح ناك يذلا ( لصالا يجيسملا ) ناخ نيكرك ثاذل اويدتناف مدالب
 كلب نالقتسالا لواحو هاشلا ىلع ترايصعلاربظا دق ناكو ناتسجرك ىلع هاشلا

 ةفيظولا هذال 'هنيعو هتعواشلا منصف يمالسالا نيدلا قنتعا م حجتي مل هنكلو ةرامالا

 نيناريالا نو لئاقم فلا نيرشعب دالبلا هذه ىلع ناخ نيكرك مدقتف ٠ ناتداغفا يف
 'هنكلو هل عوضملا يف ٍنيبناغفالا نم ةضراعم لقا دبت رف هدالب لها لاطبا نم ةبخن
 هركأسع دب قاطاف نيقراملاو ةاصعلا نم مهلك مريثعاو لاحلا يف مهلا ,اعن ءاسا
 ناطلسلاب يلاولا: امه لظ ن ٠ خلاحالا ثاغتساف ٠ مهلظو مهنم للملا زازتبا يف همم نمو

 امو .دالبلا لاح هاشلا ةلالج ىلع اوضرعيل ناهفصا ىلا مهاشم نم دوفولاب اوشعبو

 رومالا رسعا نم ناطلسلا ىلا لوصولا نا نوبودنملا ءالؤه دجوو ٠ هيلا تراص

 موقبسدق ناخ نيكرك باعصا ناكو ٠ مبتيغب لذ نم صالا رخآ يف ونكت مهنكلو
 هاتعملب مهباجا ماوكش معم الف ٠ مهيذ هراكفا تريغا روما ناطلسلا اومهفاو رصقلا يللا
 لبفم ىلا اودلع اذا مداص باقعب مجددهتو ةهيلشع يلاولاب هتقث ناو نوبذاك ةاصع مهنأ

 اولطسو (ظيغو .ًاقنح مرودص تاالمما دقو مدالب ىلا نوبودنملا داعف شتلا اذه .
 ضاليلا ىلع مويلا كلذ نه نويناغفالا مزعو رشلا مظاعتو دقملا رثكف مهناوخال ىمالا
 هيلع ىوكذلل مهعايفو يلاهالا نم ناكام ناخ نيكرك لع انو ٠ اهتموكحو ناربأ نم
 اصوصخو مهئارما لالؤذا ىلا رمالا لوا يف همهدجوف مهنم ماقتنالاو مهبشطبلا ىلع مزنع

 سانلاو يعرشلا راهدنق اح مدنع دعي ناغفالا تالئاع رهشا نم وهو سب و ريمالا ,
 هال دنم صلقلا لع نيكرك مف نلاصغا ديمح نم هب فصتا امل هردق نولجي مهلك

 هزمات ىوعدب يلادللا 0 يف ميلع ضيقت ةوظع ةوطسو سأب هلو موقلا م معز ناك

 : لوقي ناطلسلا ىلا بتكو نابفصا ىلا دويقلاب اليك هلسراو ةنطلسلا 0 ىلع

 ناهنضا.,يف.ماذام هناو ٠ فئاكلا ةيكامللا نوربدي نيذألاو ةاصفلا يعز وه ريم ءالا اذهنا 1

 «'ةيسيففملا .ةروثلا نم دب الف ناهغصا نم داع اذا اماو هناوعا نم دالبلا ىلع فوخ ' الف
 نيب رقملا نإ ىأرو لاوحالا ةفرعم نء هئاحدب نكت نابفصا ىلا سب وريمالا لصوالو

 ءادعا عم لاخلا يف قئتاف هيلع مسقو ناخ نيكرك ىلا ليك مسق نامسف ناطلسلا ىلا

 ثلاشلا ءزجلا 6ك مالسالا لود خيرات



 ناثساغفاب ةيئاهلغلا ةلودلا «عوعك»

 نكمتو ٠ ناطل لا نم ريغك برقو ميظع ذوق باستكا نم مهتطساوب نكمتو نيكرك

 هلظونيكرك ةياكح هل طسبف ةوشرلاب ءارزولا لاتسا نا دعب ناطلسلا ةلباقم نم ريمالا
 رشف ايعملا ىاط (نْيصف سي وناكو ٠ هدالب لها باصاو هباصا ام ىوكشلا رع ىكشو
 عوجرلاكاذ ذا هنكمي ناكو ناطلسلاىلا نيب رقملا ربشا نم راص ىت> هيلاهلاّساو نيسح واش

 هسفن نم نكمت اهروما لالتخاو ناريا ةلود فعض ىلع هعالطا دعب هنا الا راهدنق ىلا

 عع اهتموكح لصفي و اهماتب ناشفالا دالب صلخي نا نكمي هنا وهو اذه نم لعأركف
 نا هاشلا نم باطن هيف لاجعتسالا حصي ال مظملا مالا اذه نإ ملعو ٠ ءاشلا ةموكح

 ضعب ذخأي نا يسانملا نم ىأر ةءركلا ةكم ىلا لصو الف متتلل رفسلا يف هل صخري

 ةلود برح ىلا هموق كلذب وعديل ةعيشلا ةب رام بوجوب ةنسلا لها الع نم يواتفلا

 اهاقخاو كلذب واتف ىلع لصحتت ٠ كلذ ىلع مهتلك عمجي و ةيعيش ةلود يب يتلا هاشلا

 هاشأل اًربظم هما ايفذع تراهنصا ىلا عجر جملا ةضيرف ءاضق دءبو موزللا نيل

 صالخالا ةياغ

 ةلجر نا كلذو ديري ام ىلع ريداقتلا هتدعاس نابفصا سيو ريمالا لصو الو

 ةينائثعلا كلاملا يف ةيسورلا ةلودلل .تامدخ هل تمدقت يروا ليئارسا هما ايتمزَأ
 قيطوا هلا يدا اوس مهنا لن( بك" الا شراب: نسقرلا ورطاربل اولا لفرق
 . ىفعا نادت افاكم يف دازو اًريزو ناربا ىلا روطارب»الا هئعبف لو.قلاب هيلط نرتقا هتمدخ

 اًريثك ريفسلا اذه عيجل ١ ةيكرتلا موسرلا نم هب !ةلعتملا ةي راحتلا لاومالا عيمج

 نم هناب ةسفن ربش اهدود نم برق الو ناربا دالب ىلا مهب هجوتو نمرالا راجت نم

 نمرالا نيطالس دالوأ
 , هدصاقم ليث ةليسو نسحا ةيفيكلا هذه ريفسلا اذه لوخد سب وريمالا ذْختاف

 يتلا نوال رب كراستلا كأي فاقاعولا ىد لفاخاو عماجلا يف ملكتي ذخا هنا كلذو
 مك اح ناخ نيكرك نوكي نأ دب الو هاشلا ةلود يدبا نم ناعسمراو ناتسجرك اوعزني

 اذ_ه ذخا مالسالاب ناخ نيكرك دهع برقلو : كلذ يف ةلامنلا ةطساولا وه راهدنق

 ملخ ىلع هأشلا مزعو ٠ هقدص ةلودلا ءايلوا نظ ىلع بلغو اعقوم سوفنلا نم مالكلا

 رك صال ف ءءارزو رواش نا دعبو روهتلا ةبقاع فاخ هنكلو لاخلا ف ناخ نيكرك

 ناطل لازعواف . ناخ نيك ىلع 6 هلعجو هدالب ىلا نس هريمالا عاجرا ىلع مهيأر

 هلا .نيح ىلع !ًروبحو احرف التما دق هردصو سيو ماقو ٠ هنطو ىلا مايقلاب سيو ىلا
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 تت :

 مالسالا لود ميرا
 4 بع 0

 بضغ دتشا راهدنق ىلا سيوريمالا مجر الو ٠ مالا اذه نم اضرلا مدع رهظب ناك

 لالا ةعراب ةنبا سيوريعالل ناكو ٠ هك المل ةليسو ذختت نا داراو ناخ نيكرك
 نرتقي نا هلاب يف رطخن هل ةجو ز نوكن نا ىنتو اهلامجب ناخ نيكرك عمسف لاثملا ةردان
 ددرنلا الو درلا لبقي ال !سما هيلا لسراف ٠ اهابا لذي و هتباغ اهنم لانيف اًرسق ةاتفلاب

 يربق هجو ىلع لالا اذه نا سي وربمالا ىارذاو لاملا يف هتنبا لسري نا هدافم

 هوشحو كاذل اوظامغاف ةصقأأب موت دحو نييناغفالا مج هردق نم طي هل هناعذا ناو

 :لاقوينأتلاو ريصلاب مهرما هنكلو اًرورس كالذل التماف هفرش نع ةعفادملاو ةمواقملا ىلع
 يناف يلع اودقعاو هيلع متنا ام ىلع تايثلا مكمزاي هنا الا مونلا يف دسالا لتقن نا ىلوالا
 مايةلاو هت دضاعم ىلع ارقلا وفيسلاو حلملاو زيلعاب هل اوفلحو اونارطاف :ودعلا نم مقتاأس

 « ثالثلاب قلاط هتجوزف ثالذ نع عجر نمو » اولاقو هثعاطب

 اهجوزتيل ناخ نيك 1 ىلا اهلسزا ةليمح تنب سي و ريمالا تامداخ نم ناكو

 كلذباحف ٠ ناخ نيكرك ىلعدقاح ريغ هناو ةشاشبلاو رورسلا ةياغربظاو هتنبأ اهنا مساب
 نم نإ وريمالا راض قد ليوط نمر ضع 1و هداتحا لازاو ناخ قيكرك باق ينام
 لظو ٠ ةماملا رومالا يف هعم ثدِختي و موي لكهب عمش# هباعصاو ناخ نيكاك ءاصخا
 ىعد مالا ماهتاب سيو سحا الو ٠ اًياسح شلل بسحي ال نيكركو ًانامز كلذ ىلع
 ماكلا نم ناوعالاو ءاصخالا هعم يعدو هتئانج ىدحا يف ةرخاف ةميلو ىلإ همصخ
 اوبرطو اوب رشو اولك او ةقيدحلا اتراجو ةوعدلا اولبقف مهنوهركب نويناغفالا ناك نيذلا
 ناكو ٠ هبونب ناك يذلاب هباحصا ىلا سيو راشا سوأرلا يف ةرمخا تراد اذا ىتح

 الف ٠ ةقيدحلا ءاحنا يف مافخاف لاطبالا نه ةبخنب ءاجو هناوعاب اهلك ةديبلا طاحا دق
 نع مولتقو مهفووف ىلع اومجح سب و نم ةراشالا مط :تردصو هعم نءو يلاولا كس :

 سارللاو اهتعلقو ةموكملا يارس ىلا اليل اوبعذو نيلوتقملا سبالب اودرت م ٠ ممرخا
 فيسلااوامعافاطوحو راه دنق يف اوناك نمم مهناوعا 3 اودان ُ هباحصإو نيك ل ينوب

 يف اونطوتسا نم لتقب اوعرش مث ٠ نيموب يف مرثكا اولتقو نييناريالا ركاسع يف .
 مو اًريفغ !ًروهج اوناكو ةميشلا بهذمب نييناغفالا نم بهذهت نمو سرفلا نم ةيالولا
 ناتساغفا لهادي راج يف تارجتما اونا يك رش 1٠٠ ريغناخ نيك شين لك نبأ عنب
 نائئاغفا خالسنا م اذكعو ناسارخ دالب ىلا رارفلا نم اونكمت ىتسح مهتمفاكمو
 يتلا ةيئاحلغلا ةلودلا سار وهو ٠ اهيف يئاجافلا سي و ريمالل سعالا بّمتساو ناربا نع



 ةيئاجلغلا ةلودلا «؟؟و»

 م15١1 ةنس ىلاوح كلذ ناكو ءاهددصب نحن

 ىئاولغلا نسي وبريمونا - 1/009

 لئابقلا هاسّور ىلا سيو ريمالا ثءب نيضرامملا نم راهدنق رج الغالو
 ةيدوبعلا دئادشو اهايازمو ةيرحلا لئاضف نيس اييطخ مييف ماق مث اور ةيناغفالا

 مالغارمشننو لذلا لغ نم انقانعا صلخسف يعم جقفتاو ينوترزاو نا : لاق مث اهايالبو

 يواثنلا نم هدنع ام زربا م نييعيشلا 000 ةطاس نع اختو. ةيرظاوزعلا

 جرد نم تلاد ةلئاق مهبف نذأو ةكم ءالع نم اهذخا قبس يتلا ةعيشلا اعقب ةكاحلا

 اننك اسي نا نم لمالا مطقيلف مهتيدوبع ةقبر يف نوكي نا راتخاو نييئاريالا بناج
 عيجج هقفاوف هانئافاصمو انتدو» لاني نا ليحتل و انترشاعم ”نل نكمي ال ذا انرايد يف
 نع ًاضوعف هتيشاحو نيسح هايثلا ىلا ريلغا غلب امو ٠ .نامالاب ةقفاوملا اودك او.« ارمالا
 ريفسلا لصو الف ٠ سيوريمالا ديدهتل ا اواسرا ٌةاصعلا بيدأتل اركسع ارا نأ

 ريمالا نجس! ناهفصا يف طالسإلا لها لعالف ٠ نجيو هيلع ضبقلا ىف نأ راعدتقيلا

 هناوعاو نيسح ناطلسلا ىأر الف ٠ ضيا هيف رخل اًريفس رهيلا اولسرا ريفسلل سب و

 عدصف نييناغفالا ةلتاقع ادبي نا ناسا ارخ اح ىلا اوزعوأ لاتقلا نم فم ال'ةنا

 3 مدادعتساو نييئاففالا ة ًارج نم هباسح يف نكي ملام يقل ”هنكلو رمالل مالا

 اوق لك عمجي ناطلسلا رم و نابفصا ريما غلبو ٠ ميعف هل ثرح ةعقوم قف مزهناو

 ا ناتسجرك يلاو ناخ ورسخ ةدايق تت 1 ةمظع اشيح شيجو ةنطلسلا

 ةب راحت ىنث امادقم الطب يلاولا اذه تراكو م كك سب و هلتق يذلا ناخ نيكرك

 نييناغفالا مقاوم ىلع رارإلا شيملا اذه مدقنو ٠ همع لتق ىلع مهنم مقئني ىتحنيبناغفالا

 ورسخ نم نويناغفالا اهوظفاحم بلطف اما راجت ةنيدم ىلا مدقتو اهنم ممدرطف

 . الف ٠ طرشلا اذهب ”ضري لف مهتايح ىلع مهنمأي نأ طرش ىلع ةيدملا هل اولسي نا ناخ

 ريمالاو مهم رصأحم نوم أ هيهوي لك اوناكو عافدلا ةبها.اوذْخا توملا نم رفم الأ اولع

 تدافت ىتح جراما نم مهيلع موجملا يف عرش قرا ىابلا يدم حو
 كلذهنم نويناذفالا ظحلو باحتالا ىلع لوعو ةرصاحلا كرْنل رطضاف ناخ ورسخ رئاخذ

 ورسخ ةكرعملا هذه يف لتقو مهل اهرخ | يفرصنلا ناك ةفينم اًبرح هوب راحو هورث أنف

- 



 «دمب و مالسالا لود خيران

 0 صخش ىوس افلا 8 اهرادسقم ناك ينلا ةيناريالا هركاسع نم 'جنب ملو ناخ

 ام هباصاف نا متسر دم ةدايف تحي نييناغفالا ةلئاقل رخآآ اشيج هاشلا لسرا مث
 ةقباسلا شويجلا باصا

 ىلع نيملا كلذ نم مزعو راهدنق ةراماب امان الالقتسا سيو ريمالا لقتساو

 فرز هدصف ماما لبق ةينألا هتلجاع نكلو ناريا دالب كالتما ىلع مدقتلل دادعتسالا

 . ىلا اهب هلوركذي ةنطفلاو ةلأسلا يف ةربش مدنع هلو ًطرفم اًنزح نويناغفالا هيلع
 ش " مويلا اذه

 اا ا و

 لاربع ريما - "٠/1 ةم
 راتخا اذهو هرهع نم ةرشع ةنماثلا يف امهربك ١ نادلو سيو ريمالل ناكو

 اناح ريمالا اذه ناكو ٠ هللادبع ريمالا هوخا ةموكحلا يف هفاخي نا نوينانفالا

 يف نارمصا ةرباخمي دب ىتح رمالا مامز تعا نا متء اف هيخا نيبو هنيب نآتش

 ١ ةديدش ةضراعم كلذ يف هموق هضراعو نيسح هاشلا ع ىلا ةرامالا ةداعا

 ةملاصملا طورش ضرعل ناريا ةمصاع ىلا هلبق نم اباون لسراو هدصق نع مجري
 مفرت نا طرش ىلع ةيناريالا ةلودلا رماوال عوضخللا ىلا ةيالولا دوعت نا اهمحاو

 املف ٠ روكذملا هّشادبع ريمالا ةيرذ يف ةثارو ةرامالا نوكت ناو ةيزجلا اهنع
 عدتجاو هنع مهولق تفرحتاو هنم مهظيغ دتشا نوينانفالا ءارمالا كلذ ىلع علطا
 ةرهاجلا ىلع هعم اوقفثاف سيو ريمالا دالوا ركب وهو دوهم باشلا ىلع مهضعب

 ناريا لها ةضبق ىلا دالبلا دوعت نا لبق راهدنق ىلع اًريما هب ةادانملاو نايصعلاب

 فرصو هس رثص ىلع رعالا يف ىورتف ًامادقم ةلسابو بث القاع دومحم ناكو

 ممريخاو هئاقدصا نم ةلطب نيعرأ بخت مث . ةياكجلا يف رظني نا ىلغ هموق

 نيح ىلع هع تب ىلا مهب لخدو مذخاف كاذ ىلع هوةفاوذ همع لتق ىلع همزعب

 هحبذو لدغ



 ناتسناغفاب ةياولغلا ةلودلا «59م0

 ندد هب وك هاك ب 4 هز

 راهدنق هاشب هوبقلو مهسفنا ىلع ًاكاح هوماقا كلذ ىلع نييناففالا عالطاب و
 ةلود تناك راهدنق ةنطاس يسرك ىلع دوم ريمالا هيف سلج يذلا تقولا ينو

 فرثلا بح ىلوتساو ًايظع ًافلب» داسفلاو فعضلا اهنم غلب و لاح أوسا يف ناري .
 قيق#ل ةصرؤلا هذه دوم ريمالا زهتناف اهيلع نورئاثلا رثكو اراها ىلع لولو

 ءارحصلا قي رط ىلع هشيجب مدقتو ٠ ناريا ىلع ءاليتسالاب هدلاو موحرملا يناءا

 شيج نال ذئتقو همدخي مل دعسلا نكلو اهترصاحب أدب و نامرك ةئيدم ىلا لصوف
 براهأ (مادقم الطب ناكو ناخ ىلع فطا ةدايق تحت ةنيدملا ةثاغال لصو ناريا
 ةئيدم ناريا شيج لخد مثءهدالب ىلا دوملاو رارفلاملا هرطضاوينانفالا دوم
 نوينانفالا دوعن وليملاهالا ىنَم ىتحشحفشلاو للغاا نم رثك او يلاهالا هل ءأعم اساف نامرك

 اهيحاونو زاريش ىلا رصنلا اذه دعب يلع فطا داعو ٠ مهتئيدم نوكليو مهلا
 يلاهالا بهنل هركاسمل حارسلا قلطاف ءادعالا هب لئاقي اريبك اشبج شيجيل
 ينريالا شيهلل مقت لو ٠ هلزعب رمأف ناطلسلا ىلا سانلا هاكشو هتداع ىلع موماظو

 هشيج ثعش ب ءانثالا هذه يف ناكف دومه امأ ٠ لطبلا اذه لوع دمب ةمئاق

 فحز 9 هب سأب ال اشيج ةلباق ريشا يف عمجب ىح هديدجت ىلع ردقي ام ديدجتو

 لوالا رهشلايف لئاقم فلا ني رشع هددع خاب يذلا شيلا 'ذهب ناريا دالب ىلع

 تناف همودقب نويناريالا معسو ضيا ءارحصلا قي رط نع م 1071 ةنس نع
 أ ةدم اهرارمحا رثكو تفسك س.شلا نا ذئموي ثدحو ٠ فوخلا نم مهولق

 مهنيي نوظماولا رادو مهفوافم ترثكو مهيلع هلالا طخ ىلا كلذ سانلا لوأت مايا
 محو ٠ مهلع هلالا يضغ لوحتي ىتح يصاعملا كرتو ىوقنلا ىلع مهترضي

 تهطقناو مهلا تنادتو بولقلا تفمضف برختس نابفص' ةنيدم نا نودجنملا

 دوم ريمالا مودقب اوهلع اهلف ٠ ةاجنلاو ةايحلا نم ةريبكلا ةمالا هذه لامأ

 ةلود ىلع لزانلا هللا بضغ وه اذه !ًدومح نا يلاهالا نقيا ديدجلا هشجي



 «دعحرر مالسالا لود ”يرات

 نومجتملاو ءاململا هب ربا اك ناهفصا بارخل ناريا

 ةفاسم ىلع راص ىت+ ضراعم الو مواقم الب هريسم يف مدقنف دومه ريمالا اما

 ةحلاصملاو ريثكلالاملا هيلع ضرعب ًالوسر هاشلا هيلا لسراف ناهفصا نم مايا ةعبرا
 يف اًرئاس لظو ريفسلا اذه لوقل دو. مص ملف هدالب ىلا دوعي نا طرش ىلع
 هاشلا فادك ٠ اهياع موجطلاو !مترصاحل دعتساو ناهفصا باوبا ىلع راص ىثح هلوبس
 نايعالاو ءارزولا عمت يناففالا لطبلا اذه ةضبق يف ناهفصا عوقو نم اكدج

 ةبرادثو راوسالا لخاد عانتمالاب ناء يل دمحم هيلع راشاف رمالا يف مر اثكسأو

 اودوعي و ةدملا لوظ يلع مهضعب لتقيوا مهاحر رحضي نا ىلا ريصلاب نييناقفالا

 موجها يف مهتوكو راصحلا يف نيين ةفالا فمض ىلع ةلدالاب هيأر زؤعو ةئيدملا نع
 ناخ ) نات رع يلاو نا الا هيأر يف ابيصم ناكو ضيبالا حالسلاب برحلاو
 يف مدي لاتقلاو ةلاسبلا ىلع موقلا أضرحم سايلا يف ماقو يأرلا اذه ريغ (زاوها
 دتحاو ٠ دملا اذه ىلا نيينانفالا مم لها:لاو عافدلا ةطخ ذاختاب لوقي يذلا
 اقدم نيرشع عم الا نيسم ثعب و هاثلا ةيمح قرع كرحتف همالك يف ريمألا

 هءارزو عممجو هاشلا ركاسع تمزهملا ديدش لاتق دعبو نامججا قتلاف دو. ةاقالل

 عاقجا ن كي ثيح عنما ةرج ىلا نابفصا نع ليحرلا ١ هيأر نم ناكو ةراثتسالل
 ا ءمهئاق ناتسب رع ل الخ ام كلذ ىلع ءالقملا هقفاوو هلوح نا وعالاو راصنالا

 راشاو هاشلا نم يلاهالا بولق ةرفنو دونجلا فعضا حو هدعو ركفلا اذهب

 ناتسي رع يباو 0 َن نونأفي ضحبلا ناكو ٠ هيأرت ناطلسلا عاصتاف لاتقلاو برحلاب

 نه ركذيم» يذلاو ةلودلا باق .ىلع ينلاةقالا دوم ريمالا - اكرسس قفثم نتاخ

 يف مجيو ناههصا راص# دومعم ريمالا أدتبا مث : هتنايخي لوقلا ديكوي اذه دعب هلامف

 ىت> ةدشو ةدالج اوربظاو تاماكحتسالا ضعب ىلع هلاطبا ضءب عم يناثلا مويلا
 مواق هناف ميرحلا تاوغأ دحا اغا دمحا عافد نسح الو حتفت ةثيدملا تدك

 بلطي لسراو دومه بلق يف بعرلا مقوف رقبقتلا ىلع نييناففالا ربجو ةلاسوب

 هتيرذ يف ةثارو ناسارخو ناءركو راهدنق ةءوكح نوكت نا طرش ىلع ةملاصملا



 ناتسلاغفاب ةياجلعلا ةلودلا 094

 هينج فصأ يواسي ناموتلا ) :راموت فلا ه١ هيطعي و هتنباب هاشلا هجوزي ناو

 هاشلا دنع بلاطملا هذه لبق ل نك نكلو ٠ ( يزيلكنا

 ىرقلاو تاعورزملا لك فالثا ىلع اورقف رمالا يف هناوعاو دوما 0

 وا اهيلا دازلاو ددملا لوصو رذمت ىتح بناح لك نم نابفصاب ةطيحملا رئاعلاو

 ةيضاقلا ءاحنالا مهضعب دصقو مهنكاما نء دالملا يلاها رذف ٠ اولمف دقو ليحتسي

 يف نودي زبن مهنا هنم انا باحرت لكب هاشلا مهلبقف نابفصا ةنيدع ذال ضعبلاو

 اباسح ةئيدملا يف طحقلا لوصخل بسحي لو نيمقادملا ددع

 يف قب مو بناج لك نم نابفصا ىلع اومدقنو راصحلا نويناففالا ددش مث

 ٠ ناهغصا نم.ةب رقم ىلع كلابفصا ىعدت ةريغص ةب رق لهأ ريغ دناعم مبهجو

 تناك ةيناغفا ةلفاق ىلع اومجهمهنا ىتح نيب رغ امادقاو ةلاسب اورهظا موقلا ٠الكوه

 هسفنب راس كلذب يناغفالا ررمالا ملع املف املف اهوكلمو دوم شيج ىلا دازلا لقنت

 رظخي نكي ملام مهتلاسب نم يقل هنكلو ءادشالا ءالكوه نم ماقثنالل هناوعا رباك او

 هوخاو همع را هلاجر نم كك ددع لتق نا دعب ىرقبقلا ىلا رطضاو هلاب ىلع

 نا دومحل نكمي لف ىرسالا ءالوهي نوب راحلا رفو ٠ ةدحاو ةعاس يف همع نباو

 مهرخآ درع هؤادعا مهجذ هبراقا ذاقنا ىلا عرسي مل نا هنا ىأرو ميصلخي

 ءالترع نع جارفالاب يلاهالا رمأي نا هاجرو نيسح هاشلا هودعب ثافتساف

 هصالخ يف بس اذه نوكي نا لمي ناك هنال كاذب هاشلا حرفف ىرسالا
 نءجارفالاب ممرمأي ةيرقلا يلاها ىلا صاوالاب ثعبف قيضلا نم ناهفصا ضالخو
 نيينانفالا قانعا بب رضو رمالا يفق نأ دنع تلصو هرماوا نكلو ى 00

 مهتضبق يف ريسأ لك لتقب هلاجر ماو هظيغ دتشا كلذب دوم ريمالا

 رم لك لتقو رارغلا ىلا ممرظضا ىتح هتوق لكب كناهصا ل

 مهنع هدب يف عقو
 5 تريظو 5 مقئرت راعسالا تذحلا راصحلا ةدم تلاط الو

 دبعلا يلو بسامهظ هاش هدلو لسرا نا ىوس هاشلا دي و ةنيدملا يف ظحفلا

 رهومصس ع مدسست
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 ىمرك صياختو :نيينانف الا. برح ىلا سانلا وعديل ةيناريالا دالبلا رثاس ىلا اكرم

 ةنيأ صيلختب مايقلا ىلع يلاعالا ةملك ممج نه نكمتي ملف مهيديا نم ةكلمملا

 يلاهالا م.تجاف' أمات ًاعاطقنا دازلا اهنع عطقناو نابفضا يف عوجلاو قيضلا رثكو

 ةنيدملا صيلختل برحلا ىلا جورخلاب هاشلا ىلع اودانو يناطاسلا يارمسملا لوح
 اوفرسصني ملف رمالا ريدتي اًعير فارصنالاب هاثلا ممرماذ ءادعالا يديا نم

 نا يلاهالا كشواو بطلا مظمف مييلع رانلا اوقلطي نا هسارح رما ىلا رطضاو
 اغا دمحا كرادتي نا الو مهيدياب مهتلود اوب ريو اهيف نمو يارسلا ىلع اومجهي

 :ةبراحم ىلا ايه نا مهيف حاصو روبلا نيب فقو ناب هتكحب ىمالا هركذ رع يذلا
 راوسالا جزاخ ىلا هوعبتو بناج لك نم هب اوزادو موقلا هفرمف نييئاففالا

 ميديا نه تاماكةتسالا ضعب اوصاقساو ًامينع اموجه نيزاففالا ىلع اومحبف
 بضنف ادع او رقبقت ناتسإسع يلاو ةرمآ ثحت تناك يتأأ برعلا رك اسع نا الا

 5 الف ٠ هرك اسع نم :ةيبرعلا ةقلا ىلع قدائبلا قالطاب رعاو كللذل اغا دما

 بعرلف ٠ مومزهو نويئانفالا مجم ضعب مهضعب لغتشاو رك اسعلا نيب عازنلا

 عم هداتال ةيزللا هذه بيس وه ناتسبرع يلاو نا هفرعو هاشلا ىلا اذا دجا

 اذا دمحا لزع هل نيزام هاشلا-ىلا ىقلا ناتسب رع يلاو نكلو ٠ بهذملا يف دوم

 اًءدج نويئاريالا نزحو ٠ تامو سلا لوانتف هلزمف ةماقال نيظفاحلا ةسائر نع

 لساري نا هاشلا رطضا ىتح مهسوفن ترغصو ةاجنلا نم اوشي و اغا دمحا توم

 . ريغالا ضفرف هنم اهبلطو .دو# قبس يثلا طورش ثلا 1 حلصلا يف ادهم ريمالا :

 ديقاإلو طوريش الب هل راص ءيش 5 نك نا عدمت ناب اضفر هاشلا بلط ةباجا دومم

 ظطتلا سانلا لك أ تح يف طحقلا عقوو ناهذصا يلاهأ لع رعألا دتشاو

 بالا لراكف نييمد' لا مل لك اال اورطضا ا ريخاو رامثالا روذجو بالكلاو

 قائما ّي> ةلثاه ةدايز قل مدع دازو توقال يلط' ارتنبا حبذت مالاو ها .خبذي

 ماي ايق ٠ «فنام برشي نأ دحا. مطتسي مق ههايم تريغتو ثثملا نه رهنلا

 0 ةنس ) م 195 ةنس رب وتك ١*١ يف كلذو دحلا اذه ىلا لالا

 ل ا يا للسسشلُاشسُسسلللا

 ثلاثلا ءرجلا قيل مالسالا لود خيرات



 سشكارب ةيلاليملا ةلودلا « رب

 رودي ذخاو هئارما 3 مم دادحلا سابل بال هرصق نم نيسح ناطاس هاش

 دالسبلا ىلع هتلود م ايا يف تازن يتلا بئاصملا نء يكبب وهو نابغصا ةقزا يف

 نيبو « ني يثملا ةنايد مدعو نيالا ةناك نم 00 2و فاعلا
 سانلا ىلع كلذ ربكف ٠ نيين ةفالا جانلاو كالملا نع لزانتي نا دي ري هنا سانال

 مباستلا نا اوأر موتكلو بيحتلاو ءاكبلا نم اورثك او هبئاصمو مهيئاصم اوسنو

 رمالا يذق اذهمو توملا نم مهب ىلوا

 عبمج عم نيسح نراظلس هاش جرخ م 1759 ةنس رب وتك | 78 موي ينو
 اولد املف دابا حرف يف دو. ريمالا ىلا اويهذو ناريا ةلايخ نم ةثامئاثو ءاظعلا:

 ءاشلا نا مث ٠ ناويدلا طسو اولصو نا ىلا هسلبم نه كرحتي مل هرصق يف هيلع

 كلما نا ديري ال ىلاعت هللا نا ينبا اي » دومح لاقو هسأر نعشكاملا ةشير ملخ

 كن لزانتا اناف ناريا شرع ىلع كدومص ةءاس تءاج دقو اذه نم رثك | انامز

 كا ىطعي هللا نا » دومح هباجاف « !"ديعس كح هللا لمج ةنطاسلا نعو هنع

 ايفاصت مث دومحم ريءالا ةمامع يف ةشيرلا هاشلا زرغ مث «هاشي نم هعزنيو هاشي نم
 نابفصا ةئيدم دومحم لخد يناثلا موي ١/ يو ٠ ساوملا كلذ يف هتنباب هاشلا هجوزو

 مهم قاح يذلا ء البلاو عوجلا ةلثاغ نم نيكاسملا ابلها ذاقنا لوالا همه لمجو

 في نييناربالا نيفظوملا ياو ٠ هيلا عيمجلا لام ىتح سانلا رطاوخ ءاضرا يفو

 بردستيأ ًاناغفا الحر منع دحاو لك عم لعج هنأ الا مهبصانم
 ' ىلع نويناغفالا

 1 بقاع مث يرخا ةب> نم لمعي أم ةيجنم شم نكيلو ةبج ن. ةياودلا لامعالا

 هباس هناف ناتسب ع يلاو الا برملا يف هيلع سردو هاشلا ناخ نم لك لتقلاب

 سقت ءاقبا ىلع 0 هناك هلتقي : هنكلو ءامئش ةحيضف هعضفو هلاوما عيمتج

 ةئيدم معقل ناخ هللا ناما ةدايقب يدنج فالا ةئس دوخم ريمالا لسرا مث

 نإ رزأ ةنيدم لغد اًريخاومةوناش اقةنيدم حلق قي رطلا ءانث ل وز

 اوماقف ميضلا نول.ت ال ابلها ناكو ني و زك يف ةريسلا نوينانفالا ءاسأو - ضرامم الب

 ما ١ ةئض كلذو مهنم صخش فلا لتق دعب ةنيدملا نع مود رطو نييناذفالا ىلع



 1و مالسالا لود خيران

 نامأ نعدومم ريمالا مع نبأ فرشا لصفنا نيسزبنملا نييناغفالا ةدوع ءانثا يفو

 راهدنق دصقو ناخ شا

 لها لمع ام لثم نييناففالاب اولمعو ىلاهالا رئاس ماق ني وزق ةمقاو دعبو
 مهو: كلذ دومم ريمالا ىأر الو ٠ نابغصا يف نيينانفالا عمج ممتجاو نيوزق

 نييناريالا نيمدختملا عيمج لتقف هموقيمريغلمفاءهعم نولعي اعر نابفصا يلاها نا
 ترفقا ادف ٠ ًابارخ نابفصا ةنيدم ثراص ىتح رك اسملاو ءارمالا نم ةموكحلا يف
 وهو ةيلاخعإ لزاناا كات اهمكساو داركالا نم لئايقب دوت ءاج ابلها نم نابفصا

 هجو راهدنق ةبج نم دادمالا هأجو دارك الا عمشجا املو ٠ اهتطساوب زوفلا لمي
 حتفل رخا اشبج لسراو اهوحتةف ناشاقو راسنخو ناكياباج حتفل رك اسملا ضعب

 دعسلا نكلو ٠ اهلها يف اونَعْتاَو ةونع دلبلا اوحتف لي وط راصح دعبو زاريش ةئنيدم
 ترفنف نيتميظعنيتمقو ءينكللذ دعب تءزهما هرك اسعنال الي وط دوم مدخي ل
 بلغم . دوما يلو هلءجوراهدنق نم فرش عاجرا ىلع هوربجاو نيبنانفالا بولقهنع

 ساوسولا هيفذادزا ىو هتلزع نم جرو ةلزعلا بلطف دود ريمالا ىلع ساوسولا

 ةيوفصلانيطالسلادالوا نمنيثالثو ةعسأ لتقب رعا ها وربفع هنا يتح نظلا ءوسو

 شن ؛ناك نا ةجرد ىلا نوئجلا هبغلب و . ًلونجو البخ هئروا تح ساوسول هب لازامو
 هاشلا نبا بساءهط هاش نأب نويناتفالا مس كلذ ءانثا ينو « هئانسأب هسفن محل

 نييناففالا دي نم ناريا صالختسال نييناريالا تاتش عم يف ذخأ نيسح
 ةئطاسلا ىم 3 ىلع هديع ىلوو دوم ريعالا 3 نبا فرشا اوساجي نا اورطضات

 هابا لئق يذلا وه هنال !دومم اولتقي ملام ةنطاسلا لوبق يلف دوم ةايح يف
 ىلع سولجلا ليقف هيلا اهومدقو ه ١١١4 ةنس دومح سأر اوعطقف هللادبع ريمالا

 ناريا حئافو بيحعلايناغفالا ريمالا اذهةا_يح تبتنا اذكهو ٠ ةنطاسلا يس 0

 هرمع نم ةنس نب رشعو عبسأ ررهشلا

 دبس مجسم حس ه7”: بنر ؤإ 1/7 ]ليتنا 0حمام



 ا يي يب

 ناتسناغفاب ةيئاهلغلا ةلودلا كك 3

 ماال"و ا١ال؟ 5 ةنس نمواها15١؟ 1١4 ةدس ن لكل

 رخآ 9 03 تردص يلا دوم ريمالا لاعا حبق 2+ سلا دذإ ناب هيلع فرشا ًادنباو

 كاملا جان ذخا يلاهالا بولقل ةلائتساو ٠ ُّ لما يف اهيلع عينشتلا ثييو هرمع
 مثرو كاذب هاشلا ضري ِظ ٠ هبل يف هيلع جاد ناسح ناطلس ماش لجر 9 هعضوو

 هجكوزو « ةزعلا يلع ةلزعلا ترثخا يفا » لاقو فرشا ساد ىلع هعضوو هذي جاهلا

 ةياثلا هتنبأب

 كاما درب نابفصا نم هرارفموي نم ىيعسل نيسح ناطاس هأش نبا يبساعبط ناكو

 كارثالا مدقتب لع اذا ىتح ءاوزنالا كشو ىلع ناكو ىعالا لوا يف حجب ملف هتلتاع ىلا
 ىرخا ةهح نم سوزأا موجب معو رك ذلا قالا دو#ريمالا مأيا يب ناريا دالب ىلع

 فن"را طرش ىلع دالبلا نم نايغبت ام اههيطعي ناو نيتلودلا نيناه عم دن نا هل رطخ

 كب ليعامسا اماو رمالا ف ملفي مو كارتالا ناطاس رباك 8 هيلا اهنم يئابلا درب اعست

 اهأدكع ريك الا سرطب رصيقلا 2 ةدهأءم ةالوم ماب دقعو مج جريس رغب قف هريقس

 يق كلذ لباقم سورأا ريصيق ىعسل ناو ايسورأ ةيلامثلا اهتايالو نع ناريأ لزانتن نأ

 نوف ركشتقو كارثالا ناكو ٠ ب وفصلا دل اعلا ىلا اهدرو ناريا ن ١ نييئاغفالا درط

 ةغارمو ناورياو ناوححتو قوخو ناك سدرك دالب اوحتنف ميك المال ةرواجلا نادل

 ءاليثسالا ف اًريثك اوعت نا دعب زيربت هنيدم اولخد اًريخاو نا#رذا مظعمو ةينيمراو

 ةنيدملا هذه. لع

 عيسقت ىلع نيتقفتم ايكرتو ايسور تناكو ٠ دومريمالا مايا يف ثدح اذه لك

 . "نييناففالا درطو يوفصلا لتريسح نب: يسامبطل اهنم يقايلا ليلقلا كرتو ناريا

 ناريا نم

 هوعدي هيتاكف بسامبط عدي نا دارا ةتطلسلا يسرك ىلع فرشا سلج الف
 ٠ فرشا ةمدخ يف اوناك نيذلا نييناربالا ءارمالا ضعب كاذب مع ذاو هعم قافتالل

 فرشا رهشتسا املو ٠ فرشا لوق ىلع داؤعالا نم هنورذحي 2 ىلا اوبتك

 مهناب اللعتم دوم فيس نم اوصلخت نيذلا نيبناربالا هارءالا ةيقب لثقب رما اذهب

 يلا اًريغس لسرا يساميطب ردغلا :رم فرشا لما باخ الف ٠ هودع نولسارب



 2 4 لي 0  مالسالا لود خيرات

 مس ناطلس لاتق يلع : عيساإ ايسور ةلود عم ناطلسلا داحما ىلح ًاضرتعم ةينيطنطسقلا

 اذه اوفرص ءارزولا نا الا هتوص ىلا م اوعي ثوىيقسلا اذه دايعلا قئفاوف هلثم يس

 لظو نيملاعلا بر لوسر ةفيلخو نينمأملا ريما وه يناثعلا ناطلسلا نا ىوعدب رب زولا

 نيدلل ودع وهف جارخلا رطعب و هاب بطي مو هرهأ عطب مل نمو نيضرالا يف هللا

 ينام ريفسلا داعو ةجحلا هذبب ةايلعلا عدتقاف ٠ ىراصللا يف داجلا نم لضفا هيف داهجلاو

 نازك اعلا فرك ىووزقوت ةغارنل او اارز هال قازحلا اكلت هدا ومو يح

 ١ 3 اسعلا لبقتساو هرك اسع عمو ىرقلا قرحبرما كلذب فرشا ععم الو ٠ نابفصا

 كك قر ةرشع ةسهل دعإ ىلع مهشويج ةعدقم نع نيفلا عم لوا قالتف ةينائعلا

 8 دا رمأو ريخعا اذه كارتالا بولق يف بعرلا عقوذ مرخ! نع مهلتقف ناهفصا

 مج يف اوعسيل ايم سافاب ثعب دقف فرشا اما :٠ مهطوح قدانطلا رفحو ركسعلا فيقوتي

 فيدل ةداضم برملا هذه نا يناثعلا ركسعملا يف اوعيذياو هئالو ىلع دارك الا بولف

 1 :بب و ماسلا ىلا هداف اوليقسبل اشاب دمحا ىلا اًربج :الملا نه نيرع ا تهز يحل

 ٠ اهيسصل اقلا ٠١ تناكو رك اسعلا قوسب رما لب مهتل مهتلاقم مع إذ ريح عملا نا هل

 37 هبّشي 2 يش وهو ) كروز 4 ٠ اهبحصل افلا ىوس فرشا عمن 51و مقدم

 ةمزه رش نويناثعلا مزهنا ناركسعلا قالت ايلف ٠ ( هقوف وهو قلطيو لما ىلع لمحي

 نام ىلا !شاب دمحإ ؟ راو مهئاوداو مهبالسا 0 اوكرتو ا املا ١ ملم لعق نا دعل

 فرشا كتاف ٠ دادغب ىلا بهذ لب اهيف مقي مل فرشا هبقعتب نا نم ًاًقوخو ناهاش

 بحا ال يننا » لوقي اشاب دما ىلا 8 نييئاؤعلا ةدئفا ةلاتسال ةصرف كلذ نم

 ىوس متكرت ام عيمج ملتسي كقرط نم ايما لسراف نيلسلا لاوما يف فرصتلا

 نسحب 1 0 دنع هرابتشا كلذ بجواف ىرسا نييناثعلا قلطاو » ةيب را تالاآلا

 نوكب وه فراعي ناو ناريا هاش هنوكب هل أوقراعل نا ىلع هوطاصل نأ اومزتلاف ةريسلا

 نيضرالا يف هلا لظ يناثملا ناطلسلا
 عاجرا ءارو يعدلا نع كني مل نيسح ناطملس هاش نبأ بسامبطو اذه لك

 دعب اهف راص يذلا ١ لراخ ردان 4 رخسف هتمدخ دارا كعب لا ناكو هتائاع ىلا كاملا

 ناخردان دحتا املاح (ىلاعت هللا ءاش نا دعب اهف هر "5 ين أيسو ريهشلا حافلا وهو هاش ردإت

 هرعأ لمفت“او تا ارهو دبشم لثم ندم دع يلع ىلوعسا بسامبطر 31 عم روك ذملا

 حاصلا دقعو كارثالا برح نم ىف ملا دق ناكو كاذب فرشا مع ايلف 2 دالبلا كلت يف



 ساو ةينيسملا ةلودلا «43١ه

 ناسارخ ىلا مهب راسو اهلا ٠" عمجج رك اعلا دشحي ذذأو برطضا مدقلام ىلع مهع»
 ردقت م 0 أع نا الا ةددعتم تارم اهجابف ناغءاد برقي ردان رك اسع مه ىقالتو
 يف ركسعو نييئاغفالا عمجي رماو ناهقصا ىلا عجرو مزهتاف ردان رك اسع ةمواقم ىلع
 رداث هيلا هجوتف ٠ تاماكجت“ا ماقاو قدانخ رفحو راوخ هجدو» برقب ةنيدملا لاش

 الا نكتلف هيلع موحمحلاب رما كلذ عمو ةعانملا 0 ىلا لصو الف
 نيقيلا مع اولعو نايفصا ىلا اورقبقنو ءاعنش هي زه نودافألا مز زمأ يتح ةدحاو ةعاس

 ةندملا نم اوحرخ سهلا عولط لبقو ليحرال نوبه 8 مهتليل اوتايف اهم 5 1 ماقم ال نا

 نيسح هاش ناطلسلا لتق هنا وه نابفصا نم هرارف لبق اًميظف آما فرشا يكتراو
 ناربا كولم نم كلم 'هري ملام بئاصملا نم ىأر يذلا ت تخبلا ' ل

 مهب قمن نيينانفالا نم نيرافلا ءارو مدقث نابفصا ىلع ردان ىلوتسا نا دعبو

 نويئاغفالا مسقتاف ٠ ةلوق ملل عجل مل جلصلا يف هورباخ امو مثرصاحو زاريش ةيدع يف

 ءالره هجو يف نويئاريالا بهو ٠ ةيحان نع ةقرف لك ترفو فرشارم اب قرف ةدع ىلا
 ريكألا ءالبلا موقاذاو مرثكا اولتق ىتح ةيحان لك نم نيترافلا

 اهلها هلباقق ناتسخولب ىلا لصو نا ىلا لئابقلا مم لتاقي ناكف فرشا هاش اما

 ناتسخواب لها نم دحاو هبرثع اًريخاو ناصف الا مع قبب م ىتح بلسلاو لتقلاب

 ٠ بسامبط هاش ىلا هعم تناك سام ةءطق عم هسارب ثعبو لاخلا يف هلثتف هفرعو

 ةينافنالا ةيئاحلغلا ةلودلا تضرقنا اذكمو ٠ ه 1١54 ةنس يف كلذ تاكو
 هدحو هل ءاقيلاو

 سمس سس سلا[ 5)0)1:572)0م0 هه

 سول ةينوسكا ةلورلا - الالال

 ىلا ةدوملا داراو 58١ (١ لصف مجار ) سنو: اشاب نانس حتف امل ( ديبت )
 ةبا١ لكل لعجو يدنج ٠٠٠ نم افلم كرتلا نم اسرح اهيف كرت ةينيطنطسقلا
 يايلا ىمسي اولريما لاومالا ةيابجو رومالا طبضا نيعو يادلا ىمسي اًريمأ مهنم

 ةكسلا برضو ميلس ناطاسلا مساب بطخو ءاغالل ركسعلا رو-ها يف رظنلا لعجو
 نم مهيلع عقو ال دنجلا راث ثيح ه ه9 ةنس ىلا كلذ ىلع لاخلا رمتساو همساب



 «؟14 ام مالسالا لود خيرات

 ميهاربا مهدحال دقمف اياد نومي را اوناكو مهنم تايادلا عمتجاو فسخلاو ميضأا

 هسفنل ذختاو هتضبق يف ةموكحلا مامزححصاف اغالا عم ةكراش« شرجلا ةدايق لع يلسدور

 صخو ناطبقاايناثلاو دنإاو بارعالا نو "وت يف رظنلا,صخو يابلااهدحا ني دعاسم

 ن.سح'هنال ل طن ل همكح ةد»ناالا -ةيرحبلان ئووشاايف رظنأ اب تاونس ثالث دعب

 فقوملا جرح ىأرامل اذهو ىسومهفلخو ٠ جملا ىوعدب دالبلا رب هفقومج رحب همكح
 يادنائءعرعتاف ياد رغص ةرقو ىادناثع هذعب نم ةطخلاعزانتو ٠ هفامب ىدتقا

 ةاس يفوت م ةيعرلا يف ةريسلا نسحاف ه ٠٠١ ةنس ةسايرلا هل تصاخو همصخ ىلع

 مث همايأ يف سن اوت تحلصف لتعو ةمه اذ ناكو ياد فسوي هربص هنا ه 5

 هل نكي يذلا مانو ٠ ةنس يأد هجوخ دمحم ياد دار هناك مال ١ 49 ةنس يلو

 ءارمالا ةكوشتي وقدمايا يفو ٠ ياب هدو ىبنلاورمالاو طقف اهمسا الا ةسايررلا نم

 قلح ىلا يزيلكنا لوطسا ءابخ ةنصرقلا نم ايوروا ىوكش ترتاوتو نييرحبلا
 مث ٠ ايدل يناطيرب لصنق نييعت لوبقب سنوت ةموكح مزلاو م 1104 ةئس يداولا

 م +1٠١5 ةنس ينوت يذلا ياد زال دمحم هنلخو ه ٠١ هال ةنس هجوخ دمحا يفوت

 ناكو ياد زوق هرق ىفطصم هفاخت ه 1٠١070 ةنس يفوت مث ياد زال ىفطصم هفلخو
 مااا ةنس ملخو يأد يلغوا جاح هفلخو ه ٠١0 ةئس تامو هوعلهت ايئاع ًالاظ

 ياد يلاثتما دمحم جاحلا هفاشو ه 1١ م ةئس ملخو ياد هجوخ نايعش هفلخو

 دارمل ةدملا هذه يف ذوفناا ناكو ىادزال يلع جاحلا هفلخو م١1 مع ةنم علخو

 ملخ مث مث ٠ ديعلا اذه نم تايادلا ذوفن هتكوشب فعض يذلا اشاب هدومح نب يأب«

 ادام الر اغأ دمت همسإ اب ركسع هناكم دنجلا ماقاو يادلا زال يلع جاحلا

 رث ةءأو هرمأ ىلعا دار دارع باغ ىذلا لمح ينام جاحلا ىلوو هلق م هعومج تنش كاذب

 عيوبف يأب يلعو يناب دمت ءادلو هدب ةماسلاعزاتويفوت ىتح كل ذك لظن هنو دةطاسلاب

 فاكنا ىلا هفلس بهذ هتبالو دعب و يصغملا د همع هفلحت ملخ يذلا ياب دفع
 تددجو دمحم مدقق ملكعاب هسفن ىلع دهشاو هرمآ برطضاف اباها نم دشتي همع مارو

 ضغو ٠ ةيلملا ةلودلا رماي ولو همع لوبق مدع يف دبعلا هوعياب نه ىلع ذخاو هتعبب

 إ05702--



 سنوتب ةينيسملا ةلودلا «؟ع4»

 وه انيب و ٠ هتنبا هجوز يذلا ةشنانلا خيشب هبلطم ىلع ناعتساف يلع هيخا نم
 بصغم 5-1 ةائع نيس ميد يق ىمهنحلا دج وع ءاج ذا همم هرعأ يي ريد

 در باطل ةناتسالا ىلا اً”دفو يلاهالاو يادلا ثعبف ناخ دع ناطلسلا نع اشابلا

 يمام يادلا لزع هل عيوب الو ا دمت مزهف هعمج يف ياب لع لصوو ٠ مهنع يهنحلا

 رهتناف ماقتنالا دمه داراو ٠ بارطضالا ىلاوتو ىهام داعا 3 ةراشمب يلوو لمج

 دلع مث دجحا نا هدمب لوو ةيناث لج يمام ياب يلع لزع مث يلع هوخا هيلع

 قاباطو ىلعل وجلا افصو ةبيلاب در هنكل رارع ةلهج لاتقلا ٌةرك دمحم داعاو ٠ قاباط

 ىتح يلا الستسم ريغ ًاعاجش ناكو يباج دمحا هدمب ىلوو يناثلاب لوالا كنف مث
 ىلا مدقق ىايلا ىلع كلذ مظمف ايند ارما هباكترال نجسلاب هعابتا دحا بقاع:

 ني بورح تثدحو ىأاب دمدع ىادلا مر صتساف سراف فا 6 يف ةرضاحلا

 جرخ ىدذلا يادلا لاثقو داليلا ماستقا ىلع نينثالا قافتا تتنا ىلع هيحاو اذه

 بئسا الو ٠ هموق لذاخلل ىلع رفو اًدمم مزبف امبيلع رصننا ىادلا نكل اهلاتنل 1

 بحاص ىلا ايهذف ني وخالا درشف اياب طوينم دم هرادئزاخ لعج ىارلل رمألا

 ىلع اولوتساف هلا ىلع رث اخ! بحاصاءهناعاف اهودع لائق ىلع ءاخرصئساو رأ ازرخلا

 فقر مل دنلا نكلو ٠ اياد شاطكب جاحلا اولوو ىابلاو ىادلا اورساو ةرضاحلا

 دمجل اهصوياج دمحا لثق مث الع اولثقو دمت ةياالوب اودانف مهنبعا يف ةكرشلا هذه

 ركش نب د راث هديع يفو . قاوسالاو دحاسأاو سرادملا ْن ةلح ينبف ءوملا

 ,ه١11هةنس فاكلابرق !دمم مزهف هدجنأف اهيلوت. !دحتت سم رثازملا ىلا هجوتو

 دع ةيسأ رخو دوه هةمعا ناد لوف ر 3-3 نبال رمالا و ءارويصأ | ىلا د رفو

 لسرأف ٠ رطاومللا مسييلع اودقحاو ببنلاو بلسلاب ةلاعلا يف اوفرمصتق راطاط
 ىلا ركش نب دله مرهو ءاق ءاردصلا ءأرو نم هنو داني ياب دمم ىلا يلاهالا

 يابلا هفلهغ « ١1١ ةنس يفوت نا ىلا ياب دمحلر مالا بتئساو تام ثيح ساف

 نغرالاب ةفورعملا لالا بلتجاو يالملا ىلع انك اع ناكو دارع نب ناضمر

 ةيحيسم ناطمر مأ ثناكو هريغو لتقلاب فرعتف ىنغملا دوهاو هلع ىلع ىلوةءاو أ



 «1؟14ة» مالسالا لود ميرا

 فنك يف ياب ىلع نب دارم ناكو ٠ ةنجاط رق يف ةسينك الل ىنيف اهنيد ىلع تثادو

 سانلا عومج هيلا تلاف هسبح نم رفو يفش مث هينيع لمسف روكذملا ناضمر همن

 ناضمر همع ىلع راصتنالا نم روك ْدملا دارع نكمشف ٠ ناضمر ىلع اومقن نيذلا

 بذعو ةشحافااب رهاجو تامرحلا كتناف هزل١٠ ةنس هلناكم ىلوتو هلئقو

 يناوعلا ادم فيرشلا هدب لاقو هينيع لم“ ىلع اوقفاو نمو ىنغملا اًدوهزم

 كلو !هاب مزعو ةنيطتسق ىلع فحز مث . هئامدن عم هم نم لكاو
 ثباو ناوريقلا برخش وه داعو هلادرب تكتفف داد.الا ريخالا اذه ىلا تدرو

 ه 1118 ةئ دنجلا ءاربك ةاطاوع فيرشلا مهاربا هب كتف ىتح دالبلا يف وشي

 نبأ مه اوهدق نيذلا نيي رئازجلا دنج نم هلصاو فيرشلا ميهاربأ دنا عيابق

 ىلوو يادلا لزع هتعيب تمت املو ٠ اغالا بصنا يترت ىتح ياب دم مدهق ركش

 ىفاطصم لزع مث ٠ (هنو ًالتق سانلا حايثسا ثيح ملظلاب راسو ياد قطصم هناكم

 فيرشلا ميهاربا :ه رماوأ يف مك مقوي راصو هسفن ىلا ىاذلا بصنم فاضأو ياد

 ياب فيرشلا ميهارب ١ اشام هلا : بتكي راصف اشابلا بصنم دياقت هانأ مث: ياد ياب

 ءاا11/ةنس نيبرأازجلا لا قل جرخو هيلع سصتناو سابارط بحاصلتاقو : ياد

 نع هراصنأ ضاضفنال لائقلاب ةردابلا ىلع هطبشب ىلع نب نيسح هتيهاك ناكو

 يلع اوققثاو يزل هذه سنوت لها عاتراف نويرثا زجحلا همزهف مدقتلا الا ىبأف هلوح

 وهوه اا ةنس عير © يف ركذلا فلاسلا يلع نب نيسح اودإقف ريما ديلقت

 اهددصب نحن يتلا ةينيسحلا ةلئاملا سأر ,

 سس

 ما ب ام ةئس نموأه ؟١|مهجب | ازأال ة؛س نم

 ةكمللا هتيالو يف ربظأ دقو مال بالا قع و لصالا ىف ماتو يلع 5 ناك

 هدالوأ نم ريك الث هتلثاع يف ةئار و ةبالولا لمحو يادل بشعأ ىنلأو ةناصرلاو

 ثلافلا ءزجلا - مالسالا لود خيرات



 سوتب ةينيسحلا ةلودلا « ؟هم

 دمحم ةمثالثلا هدالوأب قزر مث يلع هبخا نبال ةيالولاب دهعف هل بقع ال ناكو روكذلا

 نكلو هل هيام اشايلا بقا هةيحا نبا حف ىلصالا ةيونجلا هتحوز نم دو#تو لعو

 ةذم ءاروشت ل ماقا نادعبو ءاروصلا| ىلا سلوي هئباو وه مزهناف راثو هيلع دود

 هلفتعاف ٍر .ازجلا دصقف حافي مق ة ناوريقلا ىلع ءالب الا ىلا عم ماطملا تاغ هندفتنم |

 نأ كدماو ٠ 7 ذا ودس يابلا هيلا هي داوي بويع ٠ هردق لمح لباقم أم اهاد

 حارس يادلا قاطأف لاسرالا يابلا لهما نا ققتا ةدم كلذ ىلع لاملا رثعا

 يادل انبات راق سنوت لخدو هذدمأف مدادمأ ة ةنيط 0 يأاب ن 0 باطو يلع

 هياع فلا ث تيد ناوريقلا ىلا يغ دق يأب نيسوع ناكو ةيزجلا هيلا يدأوب رثازجلا

 ةئس رفص 5 ةمقو ف هلتقو تاونس ةدع ياب يلع نب سنو هب را لحاسلا لها

 ةنيطنسقو رئازللا ىلا هانبا اجو م ١ ؟ هس

 ىاب اًساب ىلع 89

 م 1765-- 1الؤ ةنس نءوأه 1165-1159 ةنس نم

 همع لتقم دعب هرما يئئساو ةيالولا هنم عزانأو يأب نيسح هع عزان

 . يف دحلا فهرا سنوت ةيالو يسرك ىلع ساج املاحو ه 1108 ةئس روك ذملا

 هيلأ تثميف اسنرف عم ةمربملا تادهامملا ضعب خس لواحو هيلبو هع ةعيش

 ,نكلو هدئاق رسأو 3 0 نيب ونجا نم ابعزتنا ناك يتلا ةقربط ذخال . اوطسا

 ب دا ناكو ٠ مالك ةنس ربقوأ ١؟ ٌةذهع ىلع عيقوتلا ىلع اًريخا يابلا رطضا

 ةصرفلا هذه كرجبك ميهاربا اهباد منتغاف انلق ا ىلا اوت دق ياب نيسح

 لكاثت رسلا يف هفيل- ةئيطنسق ياب نكلو اشاب ىلع ةب رام فاكلا ىلا اشيِج ريسو

 ًاغو ,اًذك ياب نيسح ءانبا دحأ دوم تاف شيلا رقرقت بجوأ امم راصحلا نم
 ٠ هعاي_شاب ةياكنلا يف دحلا هوبا فهرأف هيبأ ىلع سنوي راث كلذ نم لبق دعبو
 يابلا ناءتساف دنملا نم ك رتالا نارصع ةروثا هذه تلو « ةنيطاسق ىلا هدرشو

 1 علل



 مالسالا لود خيرات « ”هأ »

 ٠ دوييلاو نييحيسملا توب ببتب راصتنالا دعب مهنذاو بارعالا لايق مهيلع

 ًاشيج هيلا ذننأف اشاب يلع ىلع ان ناكو رئازجلل اياد يلع اباب نيع ءانثالا هذه يفو
 امهيلا ةفرصنم ساو لها رطاوخ تناكو يأ نيسح همع ىببا ىلعو 3 ةدايقب

 عمم سوت الخدو هيلع ٍلعو دع مه و اشاب لع نع عافدلا يف نيجلا اودمعتت

 م 1159 ةنس ةححلا يذ يف كلذو ا دمه هنبأو اشاب ىلع التقو نييرئازكلا

 هج يمه

 عىسف عب ىاب 03 فرح

 ما1الهو ب لاله5 ةئس نم وأه 1١75| 1119 ةنس نم

 يأ دع يب نيسح ءانبأ راك ايل نويسنوتلا ميأب هب و اشاب يلع لتقم كعبو

 نال ًاليوط ةيالولاب أنهي هنكل ٠ ارعاش اييدأ ملهلا عساو ةمهلا يلاع ناكو
 مالو بلاطملا هيلع اولقثا هيلا ةيالولا لاصتا يف ببسلا اوناك نيذلا نييرئازجلا .

 اوبرخو لصانقلا رود اورمدو اهوبهنو ةيصقلا يلع اوم اويلط 1 ىلا مم

 نأ 8 ءالخلاب نييرث ازا مزلأو هن دوغ يلع هوخأ عرسأف 0 دحاسملاو سئانكلا

 ةيناثلا يداح ١4 يف ياب دمحم يفوت مث تيزلا نم ةب ونس ةواتاب مف يابلا دههت

 ىلع بنكو هتافول | ريثك سانلا نزل( م 168 ةنس رياربف ١١ )ه 1١١ا/؟ ةنس

 ابءلطم ةديصق هربق

 ديسلا نبا ديسلا كولملا مج دومالا مامالل حرض اله

 دمحل ثنبز روح نسح اي هخي رات يف ءاج ذا هل ىرشب اماتخو

 عويس وب ىاب ىلع فرخ

 م 11/88 ب ١1/09 ةنس سوأملاوت -117 ةنس نما ٠

 ةعارزلا ديضعت يف هيخأو هدلاو ةطخ ىلع راف ياب ىلع هوخأ هدعب ىلوتو

 نسحو شيجلاو ةيرجيلا نأش مفرو نييب وروالل راجتالا ةيرح قلطاو ةعانصلاو



 ساوث ةينيسحلا ةلودلا «78م37 »

 هذه وغص ردك ام لباق دمب ثدح نكلو ٠ اسنرف ايس ال لودلا نيبو هنيب قئالملا

 ةنس ارعم برح يف سنوت تناكو انرفب تنهلأ ةقشرق ةريزج ناف قئالعلا
 ىرسالا ةب وان رقلا هيا ا ىلع الو 0 8 ىلع يابلا قداصي 0 م1104

 لبانفلا قلطأ ًايواسنرف الوطسأ اسرف تاسرأ نأ كالذ ةجينن تناكو نييقسرفلا

 تضف يتلا ودراب ةدهامم دقع نع رعألا لتاو ةسوسو ترزابو يداولا قا> ىلد

 ة.دادولا قئالعاا تداع امو ٠ ناجرملا ديصب زايتمالا ديدجتو نييقسرقلا قالطاب

 ةثارو يف هقحل ةلامك حل يف ةدوح هنبأ كرشأ اهارجم ىلا اسرف نيبو هنيبب
 ربلا لامعأ نم اهريغو ن آلا ةدوجوملا ةيكتلا هاشنا ياب ىلع رث آم نمو ٠ ةكلمملا
 م +١19 ةنس ةيناثلا ىدامج +١ يف يفوت مث ريخلاو

 ىلع ءميعب ىأب هدوم نرخ

 م1814 - الد ةنس نموأ ه 1859 ب 1195 ةنس نم

 . اسارف نيبو هئي تا'دهامملا ددج هتيالو لوالو ياب ةدوهح هنبا هنا

 لاريمالا ءاك ةيراجت ةنيفس بيس برح ةيقدنبلا ةيروبمج نيبو هنيب تثدحو

 مملصلاب يابلا ضري لو يداولا قاحو سقافصو ةسوس برضو هلوطساب ويا يقدنبلا
 يفو ٠ م 10795 ةنس حلصلا دقع يف بس هتافو تناكف لاريمالا تام نا قفتاو
 تاتحاو ةطلام ىلع اسئرف تاوتساو ىربكلا ةيواسنرفلا ةروألا تاصح همايا

 لماعت رئازجاو سايارط تاموكح تذخأو اهيلع نييسنوتلا رطاوخ تريغتف ريم
 رثازهتل ةيونسلا ةوانالا مفد نع ياب ةدومح منتعا مث ٠ ٌةوسفلاب نييواسأرفلا

 ناولس ةدايقب لئاقم 00٠٠٠١ يف نويسنوتلا جرخف هيلا اشيج ياد دمحا ريسف ٠
 عهئطف ما 1801 ةنس نإ روحدم اهنع اودر مهنكلو ةنيطئسق ىلع اوذحزو ةيعاك

 ٠١ مهنم اونَتو فاكلا يف نويسنوتلا مهريتف اهيلع اوراغاو سنوت يف نويرئازجلا
 ةدوم ماقلت رخآ اشيج ذئناف ياد ىلع جاحلا هنلخو دما يادلا :لتقو مفادم



 ١ «؟مخرج مالسالا لود خيرات

 ةروث رإخ ميفلب ىتح سنو دودح ىلا نويرئازجلا لصي ملو ٠ تباث ناني
 صاخ امو ٠اهيف راوثلا نيكستا مدالب ىلا نيمحار اوأنكناف رث الا يف بارعالا

 مرخآ نع اولث مينكلو هلاتغا ىلع ضعملا 3 9 يح نييرث الا نم ياب ةدوح

 ليقف هيلع رئازجلا ةدايس فارتعالا يالا مزال يرث ازح لوطسا مدق 3

 اكرب هتمجابل اوداع نييرئاّرِلا نا الا ةنس لك دجاسملل مزاللا تيزلا ديروتب
 | مث ةيناث ةرع لئابقلا ةروثا مدالب ىلا دومال اورطضا مث م 181 ةنس 1
 ( م1814 ةنس ربمتبس 14 ) ه ١١55 ةنس لاوش ةرغ يف ياب ةدومح يفوت
 اهعلطم يف لوي ةديصقب يجايرلا مهاربأ خبشلا هاثرو

 ماقم رادب تاعجام رادلا» ماكحالا ذفان ةبنملا كح

 مالسب اننلخدا ليق تخرا ذا هيف كلضنب ققح يئاوقاو

 سس زير وول "عسسل

 ىلع ىب ىاب اساب هدام مال

 م1114 ةئسوام ١58.7 ١؟؟9 ةئس نم

 لغز هثال 00 ثداح هناي ف ثدي 1 اشاب فك”راعع هوا هدعل ىلوتت

 ماا ةئس ءاروشاع ةليل مر اءيضرالا هاثباو وه لتقو عملخ هتيالو ند ميباسأ

 ىاب اساب دوم -- >/4
 مام - امل4 ةنس نموأه ا 5*3 - ١8 ةنس نم

 ىلع ناصرتلا هادتءا همايا يف ثدح ام أو ٠ ياب اشاب دومم هدب عي وبف
 هاصمق يابلا مهقاطاف ىرسسالا قالطا بلطا يزراكنا لوطسا ءيدو اين رسم

 ىلع يابلا مقو 1 املح ةئس يفو . يداولا قاح ىلع اولوتساو كالذل  يلاءالا

 مم املأ 1 يفو ٠ 1 روأ نع ةباينلاب ريفارحالاو لاريمألا هيلا ابمدق ةدهامم



 سوت ةينيسملا ةلودلا «؟6ه195

 ' حرفو ةميدقلا ءاحشلا تلازو ةيلعلا ةلردلا يعا« رئازجلاو سنوت نيب حاصلا
 ةلودلا ةدعاسل ةالوطسا هلاسرا اشار دوم لامعا نمو ٠ ًايظع احرف كاثذإ يلاهالا
 م 17 ةنس بجر م يف يفوت مث نانويلا ةروث ءافطال ةيادلا

 دوم نب ىاب ىبسع - “٠/7 ه
 م 18886 1854 ةنس نموأ ه !؟01 ب 1؟؟4 ةنس نم

 لراش ليلكُت روض !دفو هلاسرا هنع ركذي ام هاو ياب نيسح هنبا هاد

 امو ٠ لحاوسلا ىلع ناجرملا ديص زايتما ةيزيلكنا ةكرش حنو اسأرف كام رشاملا

 ةزلودلا نم ىساوتلا لوطسالا قرحاو نانويلا دالبب نس ران ةقاو تندح

 .همايا يفو ٠ اسنرف نيبو هنيب قئالملا يف روتف ثدح اهيف تقرحأ يتلا ةيءالسالا
 تادهامملا ةفاك ددج مث يواسن رغلا دئاقال ةثنهت ياللا لسراف رئازجلا اسنرف تحتف

 )م اممم ةنسز ه ١761 ةئس مرح ١١ يف ينوتو ٠ أسارأ عم

 دوم ىب ىاب ىقطصم - +" /٠
 م8517 - 88*18 ةئس نم وأ ه )؟ه8 ب |؟81 ةنس نم

 بحاص قطصم يلع كمدعل ناكو دوم نب يأب ىئطصم هوخأ هدلعل لوتو

 وهو يناظنلا ركسملاب ءانتعالا يف هيخا نذس ىلع يرجو اغا ىفطصم هرهصو عباطلا

 م 1568 ةنس بحر ٠١ يف يفوت هنال



 «ام هرج مالسالا لود خيرات

 ىقطصم معن ىأب رولا ٠ دو

 ماخعه6 باحالال ةئس نم وأ ه 1701 -- 1؟58» ةنس نم

 تاقالعلا قبو مدقتلل بح القاع ناكو ىنطصم نب ياب دمحا هنبإ هفلخو
 طايضب طانو ٠ هلالقتساب في رشلا ينوباملا طخلا هل ردصو ٠ اسنرف نيبو هني
 ةرثكل لئابقلا هيلع رد مث ةيوق ةيرحب ةرامع أشناو هشيج بيترت نوي واسنرف
 يف راتالا لاطباب رماو ٠ ةنيكسلا ىلا اورلخا ىتح مهيف نخاف ةيايجلا لاومأ

 تافتحاف م 184 ةئس اسأرف راز مث ٠ دوهيلا ةككاحمب ةصاخلا نيئاوقلا خسنو قيقراا
 مرقلا بروح تيش او ٠ سي رأب ةيماح همامأ ثتضرعتساو هلايقتساب ةموكحلا

 ١؟ا/1 ةنس ناضمرا "يف يفوت 3 ةيناثعلا دونجا ةدجنا لئاقم فالا ةرشعب ثعب

 )م امهم ةئس ويام)ه

 ميسم دعب ىاب رم س8
 1مهو حس ارهو ةئرع قارا |؟ الع - !١؟ال١ ةنس نم

 ىطصم هريزدو ةسايس يلا حاج اهو نيسح نإ ياب دهم همح نبا ىهذعب لوو

 نويل ويسملاب سراب ف محا يذلا لودلا رّث» طانف يقع ةسايم تناكو رادنزاخلا

 تاحالصالا ضب لوبقو هتطخ نع لودعلاىلا يابلا حصل سنوت يف اسنرف لصق شور

 تداع يابلان اذ_ه مايا يفو ٠ اشاب نيدلا ريخ ةمبملا هذه ءادا ىلع هدعاسف ةيرادالا

 .فالالا ةعبرا ون اهنء صقان مرقلا برح يف تناك يتلا ةيسنوتلا دونجلا

 . ةيترق لصتق هعضو يذلا يماسالا ماظنلا يلت م1897 ةتسريقبس ٠١ يفو
 هبيسلاناكو - نييسنوتلا نيفظوملا رباك او نييب روالا لصانقلا روضحب ةيسوتلا ةموكل
 مادعالاب هيلع مح يب مالسالا نيدلا بس اًيدوهي نا قفنا هنا ماظنلا اذه مضول بجوملا
 عضوب لاخلا لاو رمالا ف امنرف 9 لصالق 2 لخاد 5م انزلا هيلع 0 : يلاطيا 0 هب -

 ري 5 هاو سنوت ةئيدمل يدإب سلجم 0 ١م6م ةنس يفو ٠ . روكذملا ماظنلا

 (م 1575 ةنس رفص 57 يأب دمت يفوت ٠ 1865 ةنس

 دس تس بت سوو سسوس سسوس مجسس سب سجس دس عساس



 سوت ةينيسملا ةلودلا ه؟هحج م

 ىأب يداصلا ري ٍِت رم

 6م امم موه ةنس نم وأ ه |؟ة89 1 اا1 ةنس نم

 ىفطصمل رمالا مامز كرتف نيللاو ةعدلا ريثك ناكو ياب قداصلا دم هدعب ىلونو
 ةيلود ةنط ليكشت كلذ نع جنن ىح ضورقلا دقعب فرصتلا ءاسا يذلا رادنزخ

 روك ذملا رادنزالا لزعف هب ةقدحا راطخالل يابلا هيلتو ةيسلوتلا ةلايالا تاداريا ةرادال

 لوكتل و ةموكما يلع بارعالا راث هقايا يفو ١ اشاب نيدلازيخ ةرازولا يف ىلوو 7

 الف متاد رطخ يف ةجنرفلا لاوماو حاورا تعيصا ىتح ةروثلا هذه عقف نم سنوت ةموكح

 ىلا اهرك ادع تقاس ةرطلخا ةلاملا هذه السنون يف نرفالا مظع» عبنب يتلا !نرف تار

 اسلرف لالعحا ةامخا هذه ةحييلل تن وبارعالاة روث عقو نيب واسنرفلا ةياح ىوعدب سوت

 مقو ةدهاعب ةيسوتلا ةلابالا ىلع انرف ةبايب يابلا فرتعاو اًيركسع الالتحا سنوتل

 اسارف تراص نيملا كلذ نعوم اما ةنس وبأم ”١ ف ديعسلا رسقلا ىف ابيلع

 ربوتكا 54 فو ٠ طقف, مسالا الا ابع» يابال سيل سنوت يف دقعلاو لما ةبحاص
 ياب قداصلا دم ينوت (ه 1559 ةنس ةححلا يذ15) م 1889 ةنس

 جت )بج هج و

 ىاب ىداصلا ىلع - 1/5+

 1 م1505 14/15 ةنس نموأه )850 | ؟ةك ةنس نم

 ةدهاعم هيضتقت م ىلع راسلا نارطضا يذلا يأاب قداصلا ع هوحاأ مكعب ىلوتو

 هتطلس ناد يتلا م 18587 ةنس وينوي 8 ةيقافلاو ودراب ةدهاعب ةفورعملا ديعسلا رصقلا 2 1

 ريزوأاب اسرق لصنق ىعمو ٠ ةيلاخاو ةيئاشقلاو ةيرادالا تاحالصالا لوبقب هنامزلتو

 رومالا يف ةماعلا ةطلسلا هيلا عجرتو اهذيفنت بفاري و نيناوقلا نسي يذلا وعو ميلا

 يف دالبلا ةورأ تلخا دقو *. ةيرحيو هيرب 5 را نووشلاو ةيجراؤلاو ةيلخادلا

 ةسفانمو نييردالا ند مهم رواخل ةاراجم مهئانبا يب ر ىلا سانلا تفنلاو نئاطنلا عاستا

 ١؟ يف ياب قداملا يلع يفوت نا ىلا كالذك لاملا لزي ملو ٠ ةايملا كترتمم يف مل
 ش١ (ها1550) م15 ةدسوينوب

 سمسم مم تسسلم تالا تحوم سلا



 7 اا غ3 مالسالا لود خيرات

 (ياب قداصلا ىلع 35ش )

 هد سس و جحا ليس سطس

 ىاب اشساب ىدايرلارمت س 0 1
 15١0| هاو ةنس نموأ ه1555 "6 ةنس نم

 دالبلا ةسايس نم هفلس ةطخ ىلع راسف ياباشاب يداحلا دمت وعلا يحاص هفلخو
 سيئر ةرايز هدهع ف ثداوحلا مما رمق 14 ةعانصلاو ةعارزلا كديضعتو ةيورلاو ةكملاب

 ةوافطلا رهاظم هوه“ ةيواسنرفلا ةموكملا لابقتساو ةرايزلا هذه هدرو هل ةيواسترفلا
 ةئس وبام ربش يف هللا هافوت ىتح نييسنوتلا مارحا عضوم هللا همحر لزي مله ٠ ةيكولملا
 ماظنلاب ةلمعو موب رشع ىنثاو ننس عبرا هنراما ةدم تناكف (ه 19554 )م 190

 ثلانلا ءزملا 0 م« مالسالا لود خيرا



 ناريا هأش ردا ةلود 3 هم د

 ب ةينيسحلا ةلئاعلا ءأهإ راك هنري يقونملا يابلا ناب ىفقب يذلا ىسنوتلا ىباسالا

 وهو م امنه ةحم ويلوي !؟ يق دولوملا رصأانلا دع يديس وععأ| يحاص هفلخ دقف

 يلاخلا يابلا

 نارياب هاش رداث ةلود 33 يو

 م 1الؤ0/ - ١80 ةنس نم وأ ه ١156 - 1144 ةنس نم

 ( هأش ردآان ,7»ش )

 ةريثع نع هدلاو ناكو م 1١ تم ةئس ريقو 1١ يق يظملا لحرلا اذه دلو

 فعض نم ىضوثلا ةلاح يف هدالب ىأر بش اءاف ٠ سانلا ةماع نءو راثفالا
 وهو هيلع بلقتث لاوحالا تراصف نوح دعب ًاتبح اهيلع رثتلا لئابق موجهو ةموكملا

5 : 



 «؟هؤورد مالسالا لود خيرات

 نم ةقرف ةباصع سأرتي (موبو ناظلسلا لامع مدخي امري و اًريسا ذخاي ًاموي

 رثكا لثم هرما رهتشا تح لاومالا ببني و دالبلا ىلع اهب وظسي و صوصللا
 ناعتساو ماركالا هنم يتاوذءاهف هيلا ناسارخ اح هاعدتساو نب روهشملا صوصالا

 هتفيظو نم هعلخ ثبجوا روما هنم تربظ مث ةدم رتنلا ةب راح ىلع روكذملا ماحلا هب

 صوصالا نم ةيضع أكئاف لوالا هلاح ىلإ داعو ردان ىلع كلذ بعصف هتئاهاو

 براي فالا ةثالثو ابن هشيج ددع راص ىتح ذولا اهلا نودضني لاجرلا لءج
 موب بساههط ةوق ىلا هتوق مض يف هب راقا ضب ىعسف هتوطس ةموكحلا تفاخو

 ردان راصو كلذ ىلع رمالا 2 ناريا نم نييئانفالا درط لواحي ريمالا اذه ناك

 م ناريا نم مهدرطو نييناف الا ىلع هعم راغا ٠ بساهط ناوعا مظعا نم

 يوذصلا نيسح نب بساهط هالو» سلجاو ةيئاجاغاا ةلرذلا يف كلذ ركذ مدقت

 ناريا شرع ىلع سواجملا ىلا ةبجو ردان راكفا تناكو ٠ هدادجا يسرك ىلع

 تقولا كالذ يف كارئالا ناكو ٠ هدصق» ماهتال صرفلا بقرتي ذخاف ميظعلا

 مهباقعا ىلع مهدرو رداث مهلا فحزأ ناربا دالب نم ةيب رغلا تابهلا نوهحامم

 اهءانا ثمع ةروثاا ناو ناسارخ اومجاه نييئافالا نا كالذ ءانثا هنلب هنا الا

 ىلا مدقتو لمفف كارتالا كرت نا رطضا هب ةصاخما لامعالا نم ناسارخ نالو

 ناسارخم ردان بارغ ءانثايفو . دالبلا ىلا مالساا داعاو نييناغفالاب لكنو ناسارخ

 نم مهدرط مامتال كارتالا شبح ىلع هيدي رع ضعب ةراشاب بساط هاش مدقث

 دقع ىلا رطضا هنا ىتحردان هي ريذلا لك رسخو ةلئاه ةرسك رك هنا الا ناريإ

 سكرا رهن ءارو ةعقاولا يضارالا كارثالل كرثي نا ىلع دادغب يملاو عم حاصلا

 املف ٠ مهتضق يف اوناك نيذلا نييناريالا ىرمسالا در كارتالا ىلع طرتشي و

 بساههلط لاصاب مينشتال ةصرألا هله زرتلا ناك اع لهو ناسارخ نع ردان عجر

 ىضري ال هناب مهداعي تاياالولا يف ماكملا لك ىلا بتكلا لسراف هدي. رب املا ديبت

 مهتاصمو كارتالا برح ىلع مزاع هناو :يدزألا حاصلا اذه لث٠ هيوقو هدالبل

 اذه: جاهاف ٠ ماكحلا ةدءاس» بلطو مهعاضخا وا هذه نم بسنا ظورش ىلع



 ناري هأش ردات ةلود نك

 هرظن عقو اناحو نابهفصا ةئيدم ىلا ردا مدقت مث ٠ بساهظ هاش ىلع روشنلا

 مث ناوعالاو مادخلا نم عمسم ىلع هب وي ذخا بساهط هاش ناطاسلا هالوم ىلع

 ْ انع حفصلاب رهاظن

 ةوعدلا ناطاسلا ”ىبلف هرصق ةقيدح يف ةملو ىلاناطلسلا ردان اعد لياق دعبو

 لوو هتئافك مدع ىوعدب ناسارخ ىلا هاقنو هيلع ضيفلا ردات قاف ءاسملا كلذ ف

 هيلع أيصو هسفن ماقاو ازريم سابع لفطلا هنبا هناكم

 رصاحو كارثالا ةب راجل ردان فحز هاش سابع لئطلا جي ون مث نا دعب و

 راص يح كارتالا شب 0 ميظعلا ددملا لوصو الوا ابحتني داكو دادغب ةئيدم

 نا عم نويناريالا رقبقت ددعلاو ددعلا يق ىريك ةدانز هر هشيح نع كب اي مشبع

 دعب اهيحاونو دادغ نم عوجرلا ىلا | ريش رطضا هنكلو لاظب الا لمف لمف اًردان

 لشفاا اذه رثكوب و . اهلا ١ مالتق ددع غلبو ايس يديا هشيج قرف نا

 يف عرش نازمه ىلا هلوصو لاح هناف هتيزع ددشو هته داز هنا لب ردانب ريمكلا |

 تاكرحلا مهماعي و موظني دب و ريثك قاخ هيذل مهتجا ىتح للعلا ةحازاو ةيعش ا

 ةركلا ةداعال ردان دادعتساب كارتالا مهم انف ٠ بوق هشيج راص ىتح ةيركسملا

 الا امادقم الطب ناكو اشاب ناثع لابوت ريشملا ةدايقب ايظع ًاشيج اولسرا مهيلع

 ىلا نومزهنملا لصوو ٠ ابمزهف هشيج مثالطب ىقثلا اًردان نال همدخي مل ظحلا نا

 زاف لاتقلا بشتناو ناشيلا ىقثلا اذا ىتح مهنودراطي نويناريالاو شيجلا كرم
_- - 

 ردان فحز جلصلا دقع دعب و ٠ دادنب ياو نيب و ردان نيب حلصلا دقعب برحلا

 ىلع هراصتانا لاح مع هلكلو ٠ كاذ هل متو اهعضخيأ ةرث ذل لئابقلا صضعب ىلع

 دادنب يلاو نيب و هنيب دقعملا حلصلاب ماستلا ىبا كارتالا ناطلس نا نيرثاثلا

 اذه ردان ققحت او ٠ هيلع زوفلاو هنب راحلا شاب هللادمع ةدايقب رخآ (شبج لس راف

 ناكو ةينيمرا لوهس يف مهعومجي ىقالاو كارتالا ةب راحت ىلا هشيج لكي داع ربخلا

 نييناريالا باج تححر هتعاومو ردا ةوق نكلو هلاحر نم اددع رثكا كارتالا



 مالسالا لود خيرات «دحا»

 اذه دعب ردان ىلوتساو ٠ اشاب هللادبع مهدئاق اولتقو ةعزه رش كارتالا اومزهف .

 رظضا 2 ساقوقلا دالب عميق سيافتو هديتك يقنيدم ىلع ميظملا راصتنالا

 ةفاكو صراقلاو ناوريأ نئادد كرتب ةيجوع اودبمل ادلص هعم اودقعب نا كارتالا

 ىلا رصنلا دعب ميظعلا حتافلا اذه داعو ٠ اهيلع اولوتسا يتلا ةيناريالا كالمالا

 اماظع ةالاغتا هلوخدب نويناريالا لفتحاو اًماغ:لاس نابفصا

 زهتناف اعاش ردان هماقأ يذلا هاش سايع لفطلا ةافو ءانثالا هذه يف قفتاو

 لضفالا هنأ ناءمالا دعي ىأر هنكل ناريا شرع يلع سواولل ةصرفلا هذه ردا

 فنراريا ءارما ىلا بتكلا لسرأف نييناريالا بناج نم رمالا اذه يتأي نأ

 فلا ةئاموحت مهنم ءاهف روهشملا زورونلا مويب لافتحالا روضح ىلا موعدي اهئايعاو

 فقو لافتحالا رود ىضقناو مجلا لماكت املف ٠ ناجيب رذاب ناغم ءارعص يف لجر

 اكلم مهل اوبختني نأ مهلا باطو سابع مهكلم ةافوب مهتلعاو ميطسو يف ردا

 لمأت ) هريغ اوبختني نأ مهياع ظرتشاو ةكلمملا ةمارك ظ فح ىلع ردقي هريف

 مث. ةحارلا ىلا لياو ماكحالا ةرادا نم بمثااب اًرهاظتم ( هتسايس نسح

 ثمعب ىتح لياقلا "ل ضي 5 ٠ هبايغ يف ءارمالا لوادتيا هتميخ ىلا وه بحسنا

 مالعل رهاظت 0 هأوس نود اكلم هيلصتلا ىلع اوممجأ مهنا هونلعأو هتوبلطإ ءارمالا

 ىتح ميظملا فرشلا اذه لوهق ىبأي الماك اًربش يفب هنا ىتح اًيثك عنغو اضرل

 طظرتشا هئكلو . لويقلاب ذئنيح رهاجش دي رب 1 تدهتسا اباك راكفالا نا قا

 ةعبتف كالذيف ددشو نيينسلا عم ًابلاقو يلق اودحني نأ كلذ ءاقل هدالب لهأ ل

 يننرك ىلع ردان سلج كلذ ىلعو ٠ رمالا اذه يف ةمواقم ري لو سانلا ضءب

 ةنس قفاوملا ) ه ١١45 ةنس رفص ربش يف كلذو ريك لافتحاب ناريا ةكلمم

 ةلولخم اًرمأ ردصأ هتيالو لوالو هاش ردانب مويلا كلذ نم بقأو .٠ ) 0م ١

 نيينسلا ممم ةاخاوملاو فراعملا منو حالسلا لامتسا ىلا ناريا لها هيف وعدن

 لرع .ىش لك لبق صلقتلا دارأف كلاما حفل كماسإ هاش ردات أدتباو

 ةراما عاضخا هب دصق اهلا ٠١ نع لفي ال (شيِج 4 'مهتوك قو نيينانفالا



 سوا م ا وام بسر و سس سس وسسسمسسس رسسمسسساوسو سس وبسس سس سس سسسسسسوب

 نازيا هأش ردات ةلود «؟ا5؟و

 راهدق كناكو . ريرشلا يناغفالا تالا دو# ناطلسلا يحال ذدئموي يو راهدتق

 عالقلاو نوصخلا اطوح يبو ردان اهرصاف ديدش مزعو ةلاسل اباهالو ادد ةئيصح

 لوط نم بعل يح مضخت دل ينو امالتعا لوا لاك 00 ا فةوح ثكمو

 دو.الا ةيح هرك اسع تدحيف فيزعلا موجم اب هدوتح ىلا راشأو راصملا

 صالخلا يف لما هل قبي ملال ةئيدملا م اح لسف ةونع ةدلبلا اوحتثماو رساوكلا
 نس اوناكف هشدج ىلا ةيناغفالا فقرفلا ضع مضو ةدومللاو قارلاب ردان هلعاعو

 ليلقب كلذ دمب دنحلا دالب ينابحتتا يتلا ن'ادملا اتا ىلع هل نيدعاسملا مظعا

 ناوعاو دودح هلو هةيبأ لثم ًامادقم لطب هاش ردان ْن اًرريم قئاضر اكو

 لطبلا هنبا ناك راهدنق !ًرصاخم هاش ردان ناك اميف ٠ رصنلا ىلع هدلاو ارب دعاس
 نوصحلا كالتءاو شووحلا مزهو نادلبلا خودف ناغفالا دالب قاب براي روك ذملا

 هاش ردات هدلاو عمس املف ناففالا دالب يف هلمف اهيف لمقيل رثثلا دالب ىلا مدقت مث
 كنارومتو ناخ كج مارك | مهتب راخم نَء هاني هيلا لسرا رنلا دالب ىلع هد دقني

 بستكاو ٠ مهنع ازريم ٍيلئاضر عجرف ٠ ابءاوقا مارتحاو اهعا ركأ بجي نيذللا

 رهتسأا موجما ند ةريغ ةيقل 5 مهم ّىَلِ مل مويلا كلذ نم مث دوم هاش ردان

 ردان رف َء لوأو ٠ نارلبلا عاضخال عرمتلا ند كذب نكشو هنكلم دودوح ىلع

 ةيسانملا صرفلا برأي راصو د_للا دالب ةيبنحالا دالسيلا ند هحاتذا 3 هاش

 ضعب رف نأ راهدنق ةنيدم رصا# هاش ردان ناك انيب قئثاو ٠ اهيلع موهغلل
 ,نراطاس ءاش دمع ىلا ذأ ردا بتكف اهمالوب نيم دنا دالب ىلا نييئائفالا

 هذالب ماكحل حيوسإ ال نأ ( نيريبشلا ربابو كنلرو# ةرسأ نم« وه ١ دنهلا

 لزانكي 0 هيلا ةباتكلا هأش ردات ررلو مهمدعاسو نييناغفالا هنادعأ لوش

 نت اماط اب هاش ردانل ممتنو ةنيغضال بس كاذب دجوأو هتباجا ىلا هاش دمحم
 : هحاتتفا

 2 5 ل ل “م ر رو لو دنهل دالب ىلع ةوقلا نم هيدلام لكب م 1٠ ةئس هاش ردان فحز

 هتاذإم يف ةراغ ناك دنهل نالدلس نال ركذت ةمواقم ىلهد ىلا هقررط يف قلبي



 عع تس يي ع اب ا ا ا يس سس يس سس سس سس سس سس يس صل

 «؟5* م مالسالا لود خيرات

 لئاوذل نورسجي الو تارسملاو ظمحلا ريغب نوءتهب ال هلثم هتاود نايعاو هءارزوو
 ردان نكلو ٠ مهدالب ىلا مدقتلا ىلع رساجتيال هاش ردان نا نونظي و اباسح رهدلا

 ةني لم ا ةيالبار الكو دنملا دالب ةجاع ىلا 0 رغ ةعرسب مدقتي ناك ءاش

 اريك 0 ميت هش هئانغ ٠ نم هاش دمع لئنيح قاف و . ٍلهد نم برق يي > اههضخأ

 لك نا كعب دونها مزمن ديدُش لاق كعبو ُُن أملا قتلا نييناريالا لاتقاز درإو

 ناطلس ىأر امف ٠ نور م نوايا رو ري ددع نيمو ملا م. وحن مون

 هيلا لسرأو ميظعلا يناريالا حتاذلا ةملاص» ىلع لكوع ذوخأم دب ال هنا دنحلا
 هاش ردأت ةموخ ىلا هس وه رضح مث حاصلا رمأ يف ةؤرإ ادع ءارزولاو ءارماللا

 فقو هنا 2 اًدئاز ماركا همزكاو ًايظع لاا هعود# ناريا ناطلس لقتحات

 هل افلح هلدحو دنا ةئاملس ىلع هرمأو "اا 0 دع مث . هئمدح 3 ه4سفمل

 دودح ةهد ىلا ةمقاولا ةيدنمحلا تايالولا نم اريك 5 هع ذخأو هرماوأب عادصإ

 لرال فصوت الام فقااو لاومالا نم جالا هده ِق هاش ردا معو : ناريا

 نعش هك عاب مف ردات 00 كش نع بارعالا دارأ دنهلا ناطلس

 ءاينغالاو ءارمألا ىدتفاو ميظع ءلا سناق هلا اذ هن مه و الاةروبشملا رهاوجلاو فعلا

 6 ناطل سال هوطعأو ىهجي ال لاما 1 ناطاس اب ةررثو ةهاحو يذ لكو

 لق يد الث اه اذأيم لاومالا هذه يف تثغأب و ةقيسأ عوضلاب اًرارقاو مم ار

 فهختلاو رهاوجلا نم ءاش ردا هعمج ام نأكو ٠ هينح نويلم .٠ نع لقث ال اهنا

 ملاملا يف ريظن اهل

 ىلع ناكو ةنطاسلاب هاش دمم هرارقاو صيامنا اًروشنم هاش ردان ردصأ م

 ىلع يلا»الا هاليج ماقو يلهد ةنيدم نة تقدم هدالب ىلا ,عوجرلا كذشو

 ٠ ءارمالاو نايعالا نه سانا كلذ يف مدعاسو موقع اولنقف هاش ردان دودج

 كتاذلو ٠ اهلعأ نم ةلادرأ مقتني ىتح ةنيدملا نكرتي 0 مسقأو ردان ظيف دتشاف

 دونجلا راثف يلهد يلاهأ نم هودجو نم لك لتتقب اًرحأ مط ردصأو هركاسع عج

 تست سو جيس تح وسع مع جي عسسل جس وتس

 سي ناتآث (رون هوك ) ةرهوجو ) رو يأب رد ) ةرهوجو ريهشلا سوواطلا تف ١

 1 0س اسس سوبر جس ع صم



 ناريا هاش ردان ةلود «(55ع»

 ظيفاا ءالوت دقو ةللظم ةفرغ يف دعاق هاش ردانو نوحيذي و نواتقي ةهج لك يف
 لعأ نم كله ىتح ةليوط آنامز حبذلا يف نولغتشي نويناريالا لظو ٠ قلقلاو

 ىلع ربص دنحلا ناطلس هاش دمحل قبب 0 رثكا ليقو سفن فلا ٠١ وحي ىلهد

 ايجرتسمو هتمابشب أثيفتسم هتف رغ لخدو هاش ردان رصق ىلا عرسمأف لاوحالا هذه

 لاخلا يف رمأو همدقم هاش ردان مرك أف يلهذ لهآ نء يتب نم ىلع يقي نما

 حبذلاو لتقل ْنَع اوعنتماو هرمال نويناريالا عدصف ةيرشبلا رزاجلا مله فيقوت

 دهم ةنباب نرتقا يناثلا هاش ردان نبا نا رومالا بئارغ نمو ٠ لاوحالا تأدهو
 مايأب ةلئاخلا ثداوحلا هذه دعب يلهد ةنيدميف ارهاب ”الافتحا اهفافزب لفتحاو هاش
 اموي هم اهيف ماقأ نأ دعب دنهلا ةمصاع هاش ردان حراب مث ٠ ةليلق

 ردان لظو ٠ اتئاش ةلامتحا ناهفصأ ةنيدم ميكلم لوخدب نويناريالا لئتحاو

 فاخ هنكلو كاملا ةذلب عثملاو مئالولا ماليا ريغ هل مال نابفصأ يف !رهشأ هاش
 ةيسأو ارامي كم هب ران هفشي ماقف هرك اسع ىلع لولا ىلو:- نأ اًريخأ

 مزراوخ دالب ىلع مدقت م 0 هتفلاععو هعاضخأ نم نكفو ناح ضيفلا وبأ رثثمو

 كلم ضيفلا يبأ براقأ دحأ هناكم ىلوو هلتقو صرابليا ابك اح ربقو ةويخ دالبو

 درو ناتسغاد لمأ ةب راحل اذه دمي مدقنو .٠ ماللاوو هرهاص زأ كعب ىراخ

 هب ورح يف هدومن يذلا حاملا قلبي ا هنكلو مه ةروايحلا ءاغالا نع مسمئاراغ

 دحأ نرا كلذ ٠ هقلقأ ثداح ةريخالا برها هذه ءانثأ يفثدحو ٠ ةقباسلا

 لظو ةئنداحلا هله لعل لسابلا هئبأب نلظلا ءاسأ هاش ردان نا بك رغلا نم نكلو

 هل دعاسم ريكا مينصلا اذهم نم هيئيع لمس رعأ يح موب لعب امون هل اهرك كفا

 بيصأ روظي م ىلع هنكلو نيح دعب ةيشدولا ةوسقلا هذه ىلع هاش ردات مدن 3

 نع أشنو ةأرجاو مادقالاب ديلا لس اوقر نيذلا هريغ لثم ةوسقلاو مولا ضرمب

 نم ًاثيش اهيف ربظي مل كارئالا عم برب كلذ دعب كبنشا هناف هلاوحا رخأت كلذ
 يف فوقولا ىلع نوردقي ال مهنا مهمهوت درج كارتالا مزرماو ةذوهمملا هتلاسب

 ا للاي 7 بل



 « 556 مالسالا لود خيرات

 ماش ردان هجو

 ىلع لوعو هكلم ةمصاع ( ةعدتلا سواء) دبش“ ةندم هاش ردان لعجو

 بهذمل ناودملاب هترهاجت نا ىأر هنكلو ينسلا بهذملا لها ةداضد نع لودعلا

 ةمئالاو خئاشلا ضعب دارطضاوف ددشف هنم موقلا رون ببس ( سيشلا) نييناريالا
 نادنزامو ناوريشو سراف تايالو هتصمف ةروألا راثتا يلا ايعاد كلذ ناكو

 مهب نظلا ءيسي ناك هنال هنوهركي اوأدب مباك نييناريال نا ظو ٠ ناس

 لتقي راصو هاش ردان ردص يفوتعلا داز اذهطو ٠ ٠ مييلع نيينانفالا مدق هنأ ىل

 يفو هلق ىلع اورم انو ةرخ آلا رش ةارعالا فاخ ىتح هليلغ يشي الو 0
 ردان اهنم أثن يتلا راثفالا ةليبق نم محو سرملا سيئرو داوفلا ضعب مهتلمج
 ذخأو ٠ (ه 115٠ ةنس ) م ١040 ةنس هولتقو يلايللا ىدحا يف هعدخم اولخدف

 قباسلا ( روئلا ري يا ) رون 'يابرد ةامسملا ةرهوجلا هجات نم نييناففالا دحا
 ةكلم جات يف نآلا يو اهركذ

 5 ارتلكنا

 هئاهدبو ل اورهاوجلل هبحي رهتشاو ضرالا كولم مظعا نم هاش ردان ناكو

 مجرت هنأ ىتح امومم نايدالا ههركب زهتشا هنا ام ٠ايعضخي يتلا بوعشاا ةلاقسا يف

 بابرا مجو نآرفلا نم هقوذ ىلا برقا تناك اذا ىريل لوجنالا رافسا ضعب
 هراثا لزت لو ٠ مهفرص مث فتايدالا يف مهثحاب و اموي ةيحلالا ةثالثلا نايدالا

 مويلا ىلا ناريا ءاحنا لك يف ةميظملا

 ريا ىلع هومكحل هاش يلع هيلا نبا ىلا داوقلا لسرا هاش ردان توم دعب و

 - ام ردان لآ لك لتقو هاش لداع هسفن بقا ةنطلسلا يسرك ىلع ناج اماحو
 لءاخ فيعض هاش لداع نأ ربظ مث م« ريغص دلو دئموي وهو ازريم خر اش هديفح

 هءساب قارعلا مث يذلا ناخ ميهاربا هوخأ ءاج يتح انامز محلا ىلع وق 2

 هسارح هيلع ماقف انامز زملا ممظ قذي مل يدتعملا اذه نا الا هنأكم ساجو هلئعو

 |ًريغص شرعلا يقر موي خر 0 ناكو ٠ هانركذ يذلا ع خر هاش هناكم اولوو ةواتقو

 نم مصخا اذه نكمتق هاش ردان داوق دحأ دهم ديس 0 وه دينع مصخ هل ناكو

 120108174100 لونج ن7: 071 رر ىا حس جو73 وتشتت دع بروج وات وتمت 177001177 كروطس ص تنلاج/ اتا تاو ديجسعم م وصخ متسول"

 ثلاغلا ءزجلا ةياف) مالسالا لود ران



 ناتماغناب ةيلادعلا ةلودلا «؟وك »

 دم ديس يا نكلو ٠ ةكامملا شرع ىلغ سول+لاو هرمعب 0 0
 ناريا شرج سيئر وهو ناخ يل: فدو نال نوملاظلا هاقلي ام لاا يف زري»

 ىعالا خر هاش داعاو هلو هرسءاف خر هاش ملاظ نع 0 ىلا عرسا فثموي

 خر هاش رطضاو ءانثالا كل: يف اورثكت شرعلا يف نيمداطلا نا ىلع شرعلا ىلا
 نامْز اهيلع اكاح لظو اهيلا لقنف ناسارغ دالب ىذري نأ ريثكلا ءانملا دعب

 . اعركذ يتأيسو ةيدنزلا ةلودلا سأر دنز ناخ مرك ةضبق ىلا نارا تراصو
 كلملاو ريبشلا هاش ردان ةلئاء نم كلاما ضرقنا هتوعو ناسارؤي خ خر هاش تام 5

 ميكحلا نب علا وهو ثم نع هينا هلل

 ا اهل ل و حل

 ناسناغفاب ةيئازورسلا ةيلادمعلا ةلورلا 37

 لئابق ةدع نه فاأت ناتسنانفا نا 0 لصف يف انركذ ( ديبت )

 الف :ةدم ةيوئصلا ةلودلا 3 تت اورقعا مهناو لدبملاو يئاجلفلا اتليبق اهرهشا

 فهراو ات اغفا لهأ يف ةريسلا يناريالا عاملا ءاسا ريبكلا سابع هاش مايا تناك

 ودس همساو ةيلادبعلا ءارعالا دحا بهذف قاطت ال ةجردب دادبتسالا يف هدح

 يلظ ةالولا لظ نم اهذاقنا لوا و سامع هاش ىلا هدالب رما قايل نابفصا ىلا

 نيملاظلادي ن.ءابصلخي نا هاجرو هدالب ةياكح هل حرشو روكذملا هاشلا ةلالج ةلباقم

 , نوكي نا طرش يلع مهيلع هيلوي ماح لكل ةضرامم الب يلاهالا خوضرب هدعوو

 نم رس 3 هدالب فاصناب رمآو هاوكش سايع عمسف ةعذلأو فاصنالا لهأ نم

 نائسناففا. ىلع اياو ةئيعف هدصاقم ةلابن نمو !ىرخالا تالباقملا يف قود ةحاصف

 ناريا نيطالس ةدايس تت نيلقتسملا ءارمالا | ماقم يف هلعج كذب ًانامرف هاظعاو

 هدعب نه هدالواو ودس ةعاظ اولميغ ًايظع ًاحرف كلذب ناتساانفا لها رفد

 تام ركنا هاو مودش لسف وا ةيزودسلا نوربتعين , الا ىلا مهو مهيلع اجاو اًضرف

 نكت ناوةيانجىلع مهن ماقتالا وأ مهتبقاعم زوجت الو ءوسلا دي مهيلا دمتال نيذل



 « ؟ بو مالسالا لود جيرات

 هذه نسأر ىلادرعلا هاش دمحا جرخ روكذملا ودش لسأ نمو ٠ اهسفنب لتقلا ةيانج
 ةلودلا تماق امل هنا كلذ نايو ٠ اهددصب نكن ىتلا ةيئازو دسلا ةيلادبعلا ةلوذلا
 ١ 0 0 ا
 م ىلع اهيلع تاوتساو ناريادالب يلع تراغامت راهدنق ةيالو ىلع تاوتساو ةيئاجافلا

 تاره ةئنيدم ىلع ىلوتساو هسفن تقولا يف يلادبعلا ناخدازا ماق الذ َ ذ مدت

 ردان مايقب ةين اجاغلا ةلودلا تضرقنا نا ىلا أهم هسا لذي و لالئةسالا ءاول مقرو

 ةكلم ىلا أبعكو نانماولا دالب عينتج ىلع لوتسا يذلا ريهشلا يناريالا حئافلا ءارش

 اك مال ةنس هنافوب تضرقنا اهنال حقاقلا اذه ةلود ةدم لظأ 0 نكلو ناريا

 نا:ىاذفأ ىلع ىلو:ساو يلادبعلا فراخ دوج ماق هاش ردان تام الو مدقُت

 ةلودلا هذه سأر وهو ه اا51١ ةئس

 0 م00

 انا هاش رمصا - ا:

 5 اال س1 ال40 ةنس نموأه ااا حازكل ةنس نم

 ردان ركسعم يف ناك يذلا يازودسلا يلادبعلا ناخ دمحا ماق هاش ردان يفوت امل

 تناك يتلا ةيحارألا لاومالا ىلع هذي عمضوو اهيلع ىلوتساو راهدنق يلا ةعرسلا ةياغب

 هتص مظع كالذبو راهدنتب اهرورم دنع هاش ردان ىلإ كنسلا دالبو لباك نم لمي

 ناغفا هاش هسفن بقلو هلالقتسا نلعاو هيناج يوقو

 حتتفاو ناسارخ دالب نه اهريغو ناثسو دهشمو تاره يلا هرك اسع لسرا 5

 ام هل ت اذا ىتح دالبلا ةيلخاد ريبدتب لغتشا ناتسناغنا دالب ميج هل تناد الف عيجلا

 ةيدملا راطتالا ىلا تاره تس هركاسع قاسف سنفلاو وزغلا ىلا هسفن توه دارا

 برقلاب ةعقاولا ناني ينب ءارعص! تعقو يلا .ةعقاولا يف اصوصخ ةره لك يف رفظلا لانو

 اوزجعا 282# يذلا ناثوالا ةدبع نم نييئارالا عع ةعقاولا كالت تناكو ٠ يلهد ةئدم نم

 ٠ نيلسلا يديا نه ةطلسلا عزا نودقرل اونك ذا دنحلا يف ةب روميتلا نيطالسلا مظاعا

 طقف اهغصن اهلا 7١ هاش دما ركاسع تناكو اهلا ٠١ ةعقاولا كلت يف مك ادع تناكو

 110000 م



 ناتسلاغفاب ةيلادبعلا ةلودلا ه؟ةوم»

 ةعزه رش نيينارملا ركاس مهب مزوف . مهيلع كيلا دقعت راش دجحا نكي 5 ناغفالا نم

 دمحا تبص عازو ٠ مهتاحوتف ليبسل انس ةعفاولا هذه تراص ىتح ةياكتلا يف غلابو
 ةيدنطلا راطقالا ره ريغك ىلع ءاليتسالا نم ةلوهسب نكت ىتح ةعقاولا هذه دعب هاش
 : اهمخاتي امو دنسو ريمّشقو باجتيك

 اريك اًءاسنا ةيئاغفالا ةلودلا همايا يف تعستاو خلب و ناركمو ناتسخوأب حمتف
 اذ سفنلا بيط قالخالا عساو ناكو مزحو مزع اذ (ءا2ت رركحأملا ءاش دحا ناكو
 تنك كلذ لجا نمو ٠ اهحالصإإو ةيعزلا نأشب ةيانعو ءافعضلاب ةمحرو لدعو فاصنا
 نييناغفالا بواق نمو براشملاو سانجالا يف مهفالتخا عم هوم هاياعر بولق نم هتيم
 ٠ نييناغنالا مومأ با هنودعي و هللا ىلا نيب رقملا نم هنودقتعي اوناك مهنأ ىتح ًاضوصخ

 اباب هاش دمحا هنوعدي ذا بقللا اذهب مدنع فرعي نآلا ىلاوهو ابابب هوبقأ م نمو
 ةوقب ةماقلا كللاملا نكلو ٠ نكمملاو تابثلا متاعد ىلع هتنطلسو هكلم شرع رقتساو

 اقالخ هدب اهميقي نم موقي ىتح طقسل كما تاموع اذا ثبات ال طقف اهناطلس
 ملو ٠ اهيف رثثوي الق كاملا توم ناف ىروشلاب ةديقملاو ماظنلا ىلع ةسسكملا تاىوكمل
 يف هدعب كلما تءفوف هلثم اهظفحو ةكلمما ريبدتب موقي نه هاش دمحا بقع 3 نكي

 هاا8ال ةنس هتافو تناكو ٠ بارطضاو كائترا

 سم ب ذآ

 ريضا ب نايلس _ اه

0 

 مااالال# ةئسوأ ه ١ا41/ ةئس

 هغلب الف تاره يف تقولا كلذ يف رودين ربك الا هنبا ناكو نايلس هنبا هدعب ىلوتو
 هتد_عاسم ىلع مهضحو هئاوعا عج ةكلملا يمرك ىلع هيخا ءاليآساو هبا ةافو ربخ
 كلذ نم مهيلع اكلم هعساب اودانو ةعاطلاو مهاب هوباجاف هيخا نم هقح صالختساو
 ةكلملا يسرك ىلع سلجو هنجتو ناملس هيخاب رفظو راهدنف ىلا مدقل مم ٠ مويلا



 «د؟وذ» 0 مالسالا لو جيرات

 رككا يب لوم ها -- 17/15

 مااالو# ١الال* ةنس نم واه 1؟ .ال 11481 ةنم نم

 دعب نييئاغتالا تدع دت ابا هاش دحا اهعضخا يتلا ةيدنملا ثايالولا ثناكو

 روهالو ريعشتو ناتسدنه ىلا هرك اسع قاس ةنطلسلا يسرك ىلع رو#ت سلج الاخ ا

 اًدوخت يناثلا هدلو دلق تاودس عضبي كلذ دعبو ٠ هتعاط يف لوخدلا ىلا دونملا أجلاو

 راهدنف يف فرصتملا ل_هجو لباكىلا راهدنق نم ةنطلسلا يبمرك لقنو تاره ةيالو
 قالخالا مراكم نم ميظع بناج ىلع ناك يذلا نامز تلاغلا هدلو

 اهرمدف ورع ةننبادم ىلع راغا يراخب ريما كب دارم هاش نا مايالا كالت يف قفتاو

 كلذ نيبو هشب لاح نكلو مذاقنتسال ؟مهف هاش روع اوثافتساف ابلها عي 0
 يقرتو ٠ ىىيش صال ىعس نا ين ] زوجي ال هنا ىتنا ثيح ءاضقلا دحا 0

 0 نيا ةريسلا نسح ناكو ه /17١1 ةنس لاوش 4 ةايل لباكب 0

 سسحصر خخخ تالا ىلا للا لتالا ل ر ح يحسسم

 روم نب هدام هاش -- ا/1)

 ىلع هسفنل ةعيبلا ذ_خأ هدلاو ٌةأفو ريخ عمم“ الف راهدنق يف روميت نب نوباه ناكو

 فنرامز هاخا تالذ غلبف اهيلع ىلوتسيل لباك ىلا اهب هجوتو دودللا دشحو راهدنق لها

 ئيقلاو تاره ىلا ّرفو نوباه مزمماف اًديدش الثثلاو ايفالثف رارج شحي هتلباقل جرا

 تاره أ هم سكي الو هبي لف نامز ىلع هئيعي نا هنه سّملاو دوم رخألا هيخاب

 نم يتأت تناك" ةلفاق نا قفتاف ٠ نيتنيدملا نيب اًماةم هل داو راهدنق قيرط كلسو

 دشح ىلع اهب ناعتماو او يلسو الار لئقو نوياهه ايضرتعاف تاره 00

 هساعوق ٍض هدصأ جرت نامز نب رديح كلذ غأ غابق نامز هيخا لاثق دواعيل ش

 مطاوع ببنو اهراش بذعوةنوشألاب اهلها لماعو راهدنق ةنبدم نوياه لخدو مزهلا 1

 نوي :ايفبرأ سو راددتة و هشيج قاس 0 هاش كاذب عمت الو ١ شويملا اهب شيجو

 نامز ىلا هب ثعبو اًريسا هذخاو همزه ىتح اهيلاو همواقف ناتلم ىلا نوباره رفق همزهو

 هوخآ هياع راث لياق دعب نكلو ٠ 17 ,ز هاثل ةكلملا شرع صلخو ٠ هيئيع لعسف هاش



 ناتسلاغفاب ةيلاديعلا ةلودلا «؟ او

 سحا الف ٠ راهدنق وت اهرسو ركاسءلا دشحو لالقتسالا ىعداو تاره يف دوم
 هاش باطف دواد نيمزو كشرك نيب ايقالتف هرك اسع يف هيلازرب نامز هاش كلذ
 نب برا ىحر ترادف هتوك ىلع لانا يىلاف دوم ةهيخأ نه ةحلاصملا يلوا نامز

 + رثالا ف هثارما ند ريثك عقوو تاره ىلا رفث دو# ةّيزد ف تاحناو نيركسعلا

 ابيف بطخي امنا ةصاخ دودج تاره نوكت نأ ىلع نيوخالا نيب حلصملا 5 ليلق دعبو

 رود ال ىلع راغاف هتكلم ةرئاد مييسوتل ةصرفلا هله نامز هاش زهتناو ٠ ناءز هاش هيخال

 ارم ةبرقلا كلاملا ىلعو اييلع ىلوثساو

 راهدتت جسق ديري و ةدهاعملا ضقن دو نا ”هغلي ذا روهال يحاون ف وه اننبو

 هرك اسغ عمح دومش كلذب ممس الف ٠ تاره ىلا هجوت اهنمو اهيلا عوجرلاب عرساف
 تاره ةدبدم يف مهكرث نيذلا ءارمالا نا هنلب هنا الا هتلئاقأ تاره نم زربو

 تربظا ةنيدملا لذد الو - عوجبلا ىلا رطضاف ابهاسا يف اوعزنو اهيف ةنتفلا اوراثا دق

 نس ادب دو# دع 3 نأءز هأش نب رصيق مدقل ءانث الأ يفو هيلع ناصعلا «هداع

 تقولا كلل ذلاهناطاس هاش يلع حئفىلا أجنلاو مجعلا دالب ىلا نارماك هنباو وه رفف برها

 ذعبو ٠اهيف ياو هلعجو اهب هوبا هقط ُ عئامم الب تاره ةنيدم نامز هاش نب رصيق لخدف

 لب حيحش ل هنا الا اهحشفل ركاسملا نم ضع عجو تاره ىحاون ىلا دوم عجر قده
ٍ : : 8 

 ةئم نذاعسأ روشا ةيناك ةهدنع 0500 نا دعب و يراخي ريمأ ادع دارم ىلا بهذو مزمأ

 فتراريا ناطلس هاش يلع مسخ اًدصاق مزراوخ نم هجوت مث ٠ مزراوخ ىلا باهذلا يف

 دوم مدقف !ًرارج [يناريإ شح ةعم لسراف نامز هيخأ ىلع هليعب نا هأجرو ةيناث مب

 هلاتقل نامز هاش جر لباك ىلا مدقث م منام الب راهدنق ةنبدم لخدو شيلا كلذب
 لم اًريسا هعوقوو نامز هاش 33 رم تنا ةلئاه برع امهنن تعءقو ناعما يقتلا الو

 ةنطلسلا ىمرك ىلع ساجو لباك دوم لخدو ٠ هييع لمس رماق دومت هاش هيخا

 روما ميعب ةوم ها 5 اء

 'تنثو نارياب قمل هيلغوت, ملا هنكلا ةدم اًدومم همع نامز هاش نب رصبق مداقو
 ترفنف ةعيشلا بهذه يلا ليما دومم هاش .ناكو ٠ لباك يمرك ىلع ظلستو دومحل ةطاسلا
 اوقلاف هلزع ىلع عييت يار مجاو اضبا نوعيشلا هلذخ ع هيلع اوراثو نيينسلا بوأق هي



 « ولا » مالسالا لود خيرات

 عاجش هاش مهيلا لصي نا.ىلا

 روم ىب عاج هاش -
 (' نحسلا نم اًدومم ءارمالا جرخاف تاحنبلا نم عاجش هاش مدق مايأ ةسمخ دعبو

 راصحالاب يف سرحل هدرب رماو هب ةمحر هنع انمف هنم صتقيل نامز هاش يلا هومدقو

 دم اطع اهيلاو بيدأتل ريمشق ىلا رارج شرجب عاجش ءاش هجوت ليلق نمز دعب و
 لبق نءريفس هاداو ريمشق برقب داب ١ رفظ. ةنيدم ىلا لصو ايلف هنايصع هغلب ثيح ناخ

 هاش عجرف هل هتيدوبعو هديه ةعاط هيلع ضرعي و هنايصع نع كالملل رذنعل دمحم اطع

 هعم ناك نءو ا دو# نا هغلب ذا قيرظلا يف وه اهي و ٠ هتدهامم نم قثوام دعب عاجت

 بارطضا عقو دق هئاو راهدنق ىلا اورفو ةعلقلا سرح اولتق سبا يف ءارمالا نم

 فس اناهلها ىلع يلوتسملا قلقلا دهاشو لباك عاج هاش لصو الف لباكة نيدم يف ديدش

 لفاوقلا ىلع تي رطلا عطقي وتارهو راهدنق نيبددرتي ماقاف دوم اما ٠ !ًديدش اًقسا كالذل

 بهنلاو باسلا لاوما نم بيرق تقو يف ىنتغا ىتح نيثنيدملا نيتاه نيب ةبراجتلا

 ىلا مهب. مدقتف لتاقم فالا ةعب رادددع غلب شرج شيم ىلع لاومالا هذه هتدعاسو

 لكراز ضي ملف هتيص عاذو هيناج يوق 5 اهلم اعرساو اهيلع ىلوتساو راهدنق ةئيدم

 ربو عاج هاش ةب راح لباك ىلا مبقاسف لتاق» فلا ةيا١ هشيج ددع غلب يّتح ليوط

 نكي مل هنالو لباك ىلا رنو عاجت هاش مزهنا ديدش لاتق دعبو هركاسع يف عاجش هان

 نب رديح ريمالا اهيف كرت ترا دعب رواشبب قملو امحراب يلاهالا نم همأت ةقث ىلع

 نامز 0 ام

 [ ركام ) دوصتت يع دريك هال -اؤ/ةه +

 .راهدنق ىلع ايلاو نارماكه نبا بصنو كلما سرع ىلع ىلوتساو لباك دومم لخدف '
 دم اطع لسارف ةدم كعب اهنم درطف رواشيب ىلا دب ره ريح ان د ىذلا عاجت هاش اامأ

 عدوبملامآلام هيطعي نا ناخ دمم اطع اشي ملف لاجرلاو لاملاب هدمي نا ريمشق ىلاو ناخ



 ناتساغفاب ةيلادبعلا ةلودلا «1ا

 ناخ دم اطع ىلا لسري نا عاج هاش رطضاف نهرلا لبس ىلع هرهاوج ضعب هدنع
 نالعا هضرفاف ( ليوط ربخ يف هدب ىلا تلصو تناكو ) رون يابرد ةاسملا ةردوجلا

 ذخاف .ةةلاجردل لسري ملو ( هينج فالا ةرشع ىواسي كلللا ) هيبور كل رشع ةسمخ

 هاش عبس ايف“ لباك ىلا اهنم ريسيل رواشيب ىلا هب عجرو اثيج هب زبجو للملا عاجت هاش
 بارما ةكلملاب قاح هنا ىوعدب حاصلا دقع بلطي هيلا لسرا هيخا مدقت ربخب دوم
 ةليسوباوجحا اذه عاجش هاش ذختاف ٠ مهنيب بورملا ىلاوتل ًرده نيخملا ءامد تقي أو
 تقذنال لاحرلاو لاملاب ينعت مل نأ » لوقي هيلا لسراف ريدشق ىلاو ناخ دقت اطع ديدهتأ

 راسو لتاقم فالا ةسمخ زبجو ناخ دمم اطع كلذل مهاف ٠ « كساسا عاق ىلع ينخا عه
 هدادسال مداق ناخ دهم اطع نا هنم ًانظ عاجت هاش كللذل حرفف ٠ رواشي ىلا مهب
 ىلا اًريسأ هذخأو هاشلا ىلع مجهر واشب ىلا لصو لاح هناف ردغلا رعت“ هنا مع و
 .برح ىلع هعم قافتالل ددملا يف زبلكنالا ةموكح بتاكو ٠ اهيص2 يف دهتجاو ريمشق

 نم باحتبلا ضعب ةيلهالا تاشوانملا كلت هانثا يف بصتغا يذلا ) يتثولا كنس تيجتر
 هديضعت طرشب زياكتالا ةضبقب ايكرتو اهياعىلوتساىتلا دالبلا صييلختو ( نييناغفالادالب
 اهومدقف كنس ثير سيساوج ديل هلاسرلا ثعقو نا قفئاو ٠ ءوسإ دوه هاش هدصق اذا

 لكز هن ناخ دمج اطع ىلع موحم لا يف هعم دحتل نأ هنم بلاط دوم هاش ىلا اهب ثعبف هل

 عاجت هاش هاخا صلخو هنع انع اًدومت نا الا ٠ اًريسا هاذخاف هاجافو اشنج ايهنم
 تيجنر يحمتساو ريق ىلع لاو ناخ حتف هريزو اخا ناخ ميظع ماقاو رسمالا نم

 روهال ةئيدم يلا ابهذو عاش هاش كنس
 ريدشق يلع ءاليتسالا يف كنس تيجنر عمط ةثداحلا هذه نم نيتنس يم دعبو

 'ددع نكي ملو ةنيدملا كان ىلا مهب راسو نييك انابابلا ناثوالا ةدبع نم افلا نينامث زبجت
 ىنثتولا شيلا لخد ىتح مهب نمكف نيملسلا نم فالا ةرشع ىوس ناخ ميظع اهيلاو

 ىتحاّرساو اتق مهب عقواو عيرالا تابجلا نم ةنماكلا ركاسعلا مهب تقدحاف يداولا
 هذه لعفناف مهسفناب نيجان مدالب ىلا ركاسعلا قاب رفو افلا نيعب را رسأو لتق نم غلب
 هلعف ام نا ايعدم لف امم هيلارذتعيو !ًدوُم فطعتسي بتكو كنس تيجنر ةئزملا
 ةموكح ىلا اجتلاو اليل رف عاجت هاش كاذب رعشتسا الف ٠ عاجش هاش ءارغاب هلعف
 همدقم زياكتالا مرك اف دنملا يف زيلكنالا

 لرد ثارع يف لاو نآك يذلا روميت نا نيدلا زوريف عمط ه ١ 25 ةنس يفو



 2 قو 2 مالسالا لود خيرات

 ماما مزهنا هنكتواهيلا هرك اسع قاسف ناسارخ ىلع ءاليتسالا يف دوم هاش هيخا فرط

 ةلاتسا ةرخاف اياده ناريا هاش ىلا لسر. نا نيدلا زوريف رطضاو ةيزدرش نيبناريالا

 لك هاشلا ةدس ىلا مدقي نا ضيا دهعتو ٠ هنع ءركاسع فكب هررضل ةاقثاو هباقل

 زوريف ناكو ٠ ناريا تالابا ىدحا كاذب تاره تراصف جارخلا نم اًرفاو اكزج ةنس

 ىلا عيشتو نخدلو ةمطاصمو ةب راحو ماجحاو مادقا نيب نييناريالا مم ةحطلاضملا هذه دعب

 فاخو ناسارخ يلاو هاش يلع تف نب ازريم يلع نسح نيب و هنيي ةسفانملا تدعشا نأ

 هذه دومم ْدِجتاف دهسا دومم امش هيخا ىلا اًريفس لسراف ٠ هدالب ىلع هتراغا نم

 رارج شدجب ناخ د#م متف هريزو لسراف ثاره ةنيد» ىلع ءاليتسالل ةليسو ةصرفلا

 هحوتي نأ هرما لب اهيف هلوخدب حمسي ملو زوريف هنم شحوتسا ةنيدملا ىلإ لصو' ألو

 "ديم فرط نع اًرومأ» ناك ناغ دمع تف نا "ل نييناريالا دب نم ناي روغ ذخال

 هنم ياطيب زوريف ىلا لسراف اهذخال ةليملا لاعا نم ادب ني "0 تاره ةنيدم لوخدب

 ىلا اًريسا هلها مه هلسراو هيلع ضبق هيلا جرخ الف ه :ريشتل ركسعملا ىلا مودقلا

 بيتاكم رشنو ناي روغ ريغتأل ناخ لدنك هاخا زبجو اهب ماقاو ةنيدملا لخدو راهدنق

 كاذب مع الو ٠ نييناريالا ةب راعم ىلع هعم داحتالا لئابقلا اهب وعدي ناسارخ دالب يف

 نيج ناخ دمع حتف زبج م ٠ نأي روغ ةنبدم نع ةعفادألا ع لسرا ازريم يلع نسح

 هغلب هةيسوك ىلا لصو الف نايروغ حتف ىلع لدنبك هيخا عم داحتالل هب راسو اريك
 نافرف كاذ ذا امهتيب ناكو هتمواقل ةعلق رفاك ىلا هركاسعإ لصو ازريم ىلع نسح نا
 يذلا اذ نم » الئاق برحلاب هددهبو نايروغ ميلسن هنم بلطي اًريفس هيلا لسراف
 نع نائشانلا كزازئمتاو كريك كعقوا اهرو كيلع وا كل قا برملا ةبقاع يردي
 ازريم ىلع نسح هباجاف « كييا ةنطاش لزازت بجوي صايف ناطاس نبا كسفن كثير

 لب ملكتي نا ذب قولي ال هاشلا ةدعنب يلرثملا اًدومم كديس ناب » هريفس ناسل ىلع "
 ريفسلا عجر ايف « ةيئازودسلا هتاداس براح دق تالثم نئاخ نع الضف مالكلا اذه

 دهش حاف مزهناديدش لاتق دعب و ةعلق رفأك ىلا ىلا هرك اسع ناخ دمم حف قاس ايئاخ

 ةسيدملا يف ذكتقو انك ناذللا نارمأك هدلوو دوم هاش برطضاف تاره ىلا رقبقتف ناخ

 «اش يلع ساف ىلا مالسالازهش يأر ناخالمناخو تاره ىتنم سه الم لسراف - ةروكالل
 ف باطن ٠ هيلاهليق افطعتسإ و دوم نع ملعب نكنم و ناخت : نمةارلا هذهنا هاربخيل

 ايضار نوكي دنيا دحا دوت هاش ربخي نا ةلاسرلا هلا ىدأ ىذلاريغسلا نم هاش ىلع

 0 حصا

 لاخلا ءزجلا 0( مالسالا لود خيرلت



 ناتساغفاب ةيلادبعلا ةلودلا و د

 نب نارماكلطا. الف ٠ هينيع لمس نا اماو روكّذملا ناخ ممتف هيلا ثعبب نا اما هنع
 عاجشلا لطبلا اذه ينيع لع ىلع نبجلاو فعفلا هلم ناربا هاش ةلاسر ىلع دوم هاش

 ىلا لصوو ناخ حتتف ينيع لمس ربخ عاش الو ٠ هيياىلا كلملا لاصتا يف اًببسناك يذلا

 ةلئاعلا دج ) دم ثسود مهو هتوخا نم نينثا لسرا رمشف يلاو ناخ ميظع هيخا عماسم

 يخا بويا هداز هاش بلطل رواشيب ىلا ناخ دم روايو ( ناتسناهنا يف نآلا ةككامل
 دمش تسود مجتو داب |لالج دودحيف الخدو هعماب ايدانو العففةنطلسلا هادإقيل دوت

 يذلا عاجتءاشبلطل ناخنامز دمحم هاخا اضيالسراوم 1 87+ ةنساهجتنفاو لباك لطناخ

 روك ذملا عاجش هاش ءاجخ زيدكلالا ةطلس تحت تناك يلا ةيدنملا دالبلا يف ًابقم ناك

 ممددع مابي نيذلا ناخ حتف ةوخا ماق دقف ةلمجلاب و هبلغو ةرد لاو ناخ ردنعس براحو

 نينثاعددع غليي نيذلا هاش رومت ءانبا نم دحاوب مهنم دحاو لك دّحتاو الجر نيرشعأ

 دومح الم ساسا اوعلقو اب رغو قرش ةيناغفالا دالبلا يف مهب اورادو الجر نيثالثو

 لك لقئساو روميت ءانبا نم كاملا اوعزتنا م ٠ تارهو راهدنق ىوس هدي يف قبب 2

 اونوتسال يلق دعب و مهيخا ينيع راشب !ًذخا اذه لك“ ناتسناغفا تايالو نمةبالو يف دحاو

 اهيحاونو تاره ىلع دومح ةطلس ترصحمنلاف ًاضيا دومح دي نم اهوعزتناو راهدنق ىلع

 نم فاخو نايصعلا هنه سرفلو نارماك هنباب دومحم نظ ءاس ه 1541 ةنس يفو

 هنبا رطضاف هتب راح هجوتو ةرق لئابق نم اضعب عمو تاره نم جرح هيلع ضبقي نأ
 تاره ىلع ىلوثساو همزهو هابا بلغف هثافاف هب ةثاغتسالاو ازريم يلع نسحب ءاجتلالب

 دوم ريب هارمال هع -- 76 ١

 3 در يف يعسي لزي لو حلفي مل هنكلو هنبا نم رمالا عازتنا دوم لواءو
 ه 1468 ةنم ءابولاب يفوت ىتح ةكلمملا

 نيبو هنيب تعقوف تاره حتي نا ىلع ازريم سايع مزع م1548 ةنس يفو

 ه1ا؟6. ةنس تاره ةنيدم راصح ىلا كلا ةروبشم عئاقو ةدع نييناغفالا

 نع هعنمل رمالا يف ارثلكنا زيفس لخادتو ناريا هاش نبا ازريم سابع اهرصاخغ
 مالك هاشلا ضي ملام ةي زياكلالا دنملا ةموك ذم كلذ نا ىوعدبارثحف



 «؟اله» مالسالا لود خيرات

 دقو بيرقلا رسهنلاب هايا ادعاو ةنيدملا يف تابثلا يف نارماك لخاد ريفسلا اذه
 ةئيدملا تداكو تاره راصح يف ادهم هاثلا ناك انبي هناف المف كلذ ثدح
 يف زيلكنالا بكارم تءاج بصنلاو بعتاا نم اهلها ىرتعا امل هل اهباوبا حتفت

 نم ىأر هاشلا عماسم ربخلا غاب الف قراخ ةريزج ىلع تلوتساو سراف جياخ
 تاره نع جراف هدالب نعزيلكتالا ةمفادع لغتشإ و ةرصاحلا كرتب نا ىلوالا

 ءارما نم زيلكنالا ىأرو ٠.ه 100 ةنس كلذ ناكو هدالب ىلا بهذو

 ناخ لدنبكو لباك ريما ناخ دمم تود ناك ذا نييئاريالا ىلا لملا نيينانفالا

 نولساري روميت ءائبا ةماكق رغت ذعب كلملا اولان نيذذلا اهئوخا رثاسو راهدنق ىلاو
 ميهأف هيلا ءارفسلا نولسري و منوداويو تاره ةئيدمل هترصاحم لالخ يف هاشلا
 دنهلا ىلع اونءأي ىتح ناتسناغفا ىلع مهتيار مفر ضرفلا نويقرتي اوراصو رمالا
 ددجلا مهلارعا نم زازئمث الاو روفناا نييناغفالا نم اوسحا املف ٠ ةهجلا هذه نم

 مهضرغ ىلا اهب نولصوتي ةطساو عاج هاش اوذختي نا ثصرفلا مه تنعذا | اوأر
 نياكنالا نم ةرهملا ةدايقب رارج شرج يف هوزبجأل ٠ دالبلا كلت ىلع ءاليتسالا نم

 ىأر امل راهدنق ىلا ناتسجعو جولبلا قيرظ نم شيجلا كلذب عاجش هاش راسف

 نارهط دصقو هتلئاءو وه اهنم جرخ ةمواقملا يلع ةردفملا مدع ناخ لدنبك اهيلاو

 عاجش هاش لخدف ٠ سراف دالب نم كباب ربش ةيالو هدلقو ٠ همدقم هاشلا مركاف

 اهريمأ ىأرو. لباك ةئيدم دصق مايا اهب حارتسا نا دعب و اهيلع ىلوتساو راهدنق

 أهنم جورخلا ىلا رطضاف ةفادما ىلع ةردقملا مدع هسفن نم ناخ دمهم تسود

 لب هب لافت>الا مدع هئم ىأرو هدصت بنل لذ اه ريمأب نيعتسا ىراخي دصقو

 هب اون و اًريسأ هوذحخأف زيلكتالا ىلا هسفن سو ًامجار بلقتاف ريفحتلاو ةناهالا
 نارماك ديب اهلامعأو تاره نيمسق ىلإ نأتسن اغفا ةكلمم ثمسقلاو ٠ انوكلك ىلا

 ديب و ًامما عايش هاش ديب لباك اهتدعاقو ةيناففالا ةكلمملا يقاب و دوم نب هش
 نال ناتسناغفا يف الي وط اوأتهب مزيلكنالاو عايش هاش ناالا ٠ الف زيلكنالا
 وكلك ىلا هولسرأو زيلكتالا هرسأ يذلا ناخ دفع تسود نب ناخربك ا دخم
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 ناتساغفاب ةيلادبعلا ةلودلا « "بكد

 نيرمالا زيلكنالا رك اسع قاذأو ءادشالا نييناففالا نء (شيج عمج مدقتام ىلع
 نءناخ دهم تسود درب هبجو# اودهعت ه 0 ةئس ةعم حلص دقع ىلا مأجلأو

 ناتساغفا ن هزياكتالا ا جرخو هاف كلذ 3 دقو نات انفا نم جورتعاب و رسالا

 عجرف رسال ن نم ناخ دم تسود حارس أو ةلطأو ريثك قا مهنم لتق نأ دعب
 يفوت روكذملا ثرال) ع اش هاش دب ناك ام ىلع ءاليئسالا هل متو ناتسناففا ىلا

 لواحو ( نيياففالاو زياكنالا نيب تثدح يتلا بورحلاو تاشوانملا ءانثا

 نكمتل مف نارماك دي نم تاره ىلع *اليئسالا

 ةراث نييناريالا نم ءادعالا مواقي تاره ةنيدع دومم نب نارماك ىقبو

 ركسلا يف ك.هناو ىوهلا هيلع ىلوئساو ةوبشلا هيلع تبلغ ىتح ىرخأ نييناففالاو
 ةصرفلا هذه يئاز يابلا ناخ دسم رواي هري زو زوتناف سانلا بولق هنم ثرفنف
 ىلوتساو ةئيدملا جراخ ةيرق يف هاش نارماك قنخت تاره ةنطلس يمرك ىلع سواجلل
 ءاقيلاو ةيث ؛ازودسلا ةيلادبعلا ةيلودلا تضرقنا نارماك توميو ٠ كاملا ىلع

 هدحلو ُ

 ا +7 وود ل

 ناريإب هي دثرلا ةلودلا

 نوعماطلا قباستو ناريا دالب يف لقالقلا ت رثك هاش ردا تام ا1 ( ديبت )

 عاضخا يف ىعسو ناخ دمحا هل لاقي صخش ماقف ىلعالا زكرملا لاون ىلا كلملا يف

 يف نآلا ةكلاملا ةيراجاقلا ةلئاعلا دج ) يراجاقلا ناخ نسح دمت ماقو ناسارخ

 هتليبق نطوم نارادنزام دالب نم ويلي امو دابارتسا ىلع اًريما هسفن لمجو ( ناري
 نمو هنم اهدارفا رمتف ةليبقلا هله ءاسكر نم ني ريثكب لكن دق هاش ردان ناآكو

 يح ناخ نسح لي ىلا مراكا مهنا اذهو هئاود ةموأقم ىلع اولوعو هتلئاع

 نارادنزام كالعو هب راول اشيح هيلا ثثعبف ةرش ناء دمها يٌخو هتوطس تماظع

 ثناكو 0 يراجاقلا ريمالا اذه ةوق كاذب تدان شيجلا حجب و هدد نم



 ي؟ لال » مالسالا لود خيرات

 دالبو نالكو ناجيب رذا نا ىتح ىرخأ دعب ةدحاو لقئست ىرخالا تايالونا

 نابفصأ تناكو ٠ اهيلع ناريا بحاصل ةطاس ال ةدرفتم كلام تصأ ةدكارجلا

 همساو داوقلا ريهاشم دحال اهرما مت نأ ىلا فرعي ريبش دئاق الب ءانثالا هذه يف

 ةلئاعلا دارفا دحأ بصني نأ هل راعخ مث ةيرارئضلا ةفئاط نم هلصأو ٌناَح دارع ل

 مايقلا ىلع ردي ال هنا ىأر هنكلو ةكلملل ربدملا وه نوكيو اهيلع اكمام ةب وفصلا
 ةليبق رش مسمي ناكو هتدعاسل ءارعالا ضءب ىعدتساف هدحو ريطخلا رمالا اذهب

 رشي ل خبشلا اذه نا عمو ناخ مي رك همساو ةيلصا ةيسراف ةليبق يع يتلا ةيدنزلا

 ميركو ناخ د'رع يلع قفتاف ٠ مادقالاو ةلاسإلاب رهتشا هنكلو بسألاو بدسحلاب

 ةلئاعلا نم مسسالاب محي كالم ةعاقاو اهني ةسيئاريألا دالبلا ماستقا ىلع ناخ

 دارم يلعل اراك رمالا لوا يف ةربشلاو ةوقلا تناكو ٠ ةدم كللذ ىلع الظو ةيوغصلا

 ائيح بولقلا بذتجاف ةيعرلا بحو فاصنالاو للاب رهتشا ناغ ميرك نا الا ناخ

 أدب و ٠ بواقلا هب تقاعت يتح ابكح يتلا ءازجالا يف لدعلاو نمالا داسو لح

 رهتشا ىت> دعو ارو ناخ ميركل ربظيو ةرهشلا هذه رش ىشخي نا دارع يلع

 ىلع زاتما ناخ رك نكلو ٠ نيفورعم نيودع ناليمزلا حبصأو ءادملا اذه رمأ

 ايازم تناكو نا دارم يلع نه نارفصا لها روفنو هل مهكحي نيذلا بجي همصخ

 لطن ملف موي نب ريمألا نيب لاتقلا بشتناو ٠ هحاجش بابسأ ربكا هذه ناخ مم رك

 نا مركا نجلا الخ هولتقو مهسيئر ىلع ناخ دارم يلع ناوعأ ماق يت> هدم
 ميركو ٠ ةيب ونجلا تايالولا ميمج ىلع قلطملا مل الاو نابهفصا بحاص وه حبصأو

 يلاوح كلذ ناكو ٠ اهددصب نحن يتلا ةيدنزلا ةلودلا سأر وه اذه ناخ

 ماا 1ا/ب ةنس



 نارياب ةيدنزلا ةلودلا « ؟ا8»

 رثذ هداغ مرك ا ١إ خاف

 مااالالو سلات ةنع ند وأ ه 119 118/7 ةنس نم

 نرال ناخ دارم يلع همصخ توم درجمب ناخ مسركا رمالا مت ؛ ل نكلو

 بحاص ناخ دازا م-مملمج يفو مدقت ا ني ريثك اوناك كار نيعماطلا

 ناهغصا كرتو رارفلا ىلا رطضاو ناخ ميرك مزهناو ناريسمالا ب راق ناجي رذا

 ال ترق نا ىأرو هدراطي ناخ دازا شيج ناك امو ٠ هودمل اهريغو زاريشو

 بعات« نع اديعب هرْع ةيقب اهيف ءاقملاو دنهل دالبب قاحملا يلع مزع هتمراتل ينكت

 ناخ متر همسأ لساب لجرب هقيرط يف ىلا هظح نحل نكلو لاتقلاو كلملا

 هيلع متسر راشأف ناتسخولب و ناريا دودح ىلع اهيلي امو تشخ ةنيد٠ىلع ايش ناك

 ىلا مدقتي هكرت ه-صخ شرج ءاج اذا ىتح ةيحانلا كلت يف ودعلل صب رثي نأ

 نر“ ليلق ددمل نكمأ يداولا اذه ىلا شوملا راض يتعو جدرامرك يداو

 ناخ ميرك م.سف مهرخآ نع هدارفا اولي و نيبئالا نم هيف هورمخي نا ني راف

 يف ءانمالاو ناوءالا نم هوعبت نيدذلا ةايحو هنايجب ةرطاختلل دمت ساو متسر يأر
 هشيحو ناخ دازا مدقق ٠ ينامالا قيقحتو ةدعاسملاب تسر هل دهعتو قيضلا كلذ

 يف لاجرلا عزو دق ناخ مر ناكو ٠ هنيعب يداولا كلذ لخدو ةعقبلا كلت ىلا

 رارملا نم نم ءادعالا |ومثعي ىت> روهصااو راوشالا نيب ميعضوو نيتيحانلا نم لابجلا

 مدر لاجر هياع مهم ىداولا كاذ ناخ دازا شرج لغو املف ٠ لازقلا ةءاس

 نا دازا نكلو مرخآ نع مولتت ىت- مهيف فيس اولعأو ةيحان لك نء ركو

 بناوج يف رادو ءارمالا ضب اهيف برات قارعلا دالب دقو رارفلا نم نكمت

 ناخ 71 ىلا هسفن سو ةايملا هرك ىئح لاو مالا قرا ًامويو ريعال موي دالبلا

 هل اقيدص هلعجو ةئلماعم نسسحأو هنع حفصف حنذصلا هنم بلاط

 ناخنسح دمم ماق مدقت ام ىلع ناخ دازا همصخ ىلع ناخ مي رك رصتنا الو
 راضاف نابفصا ىلا هرك اسع قاسو ناخ مْ يلع نايصملا ةيار عقرو يراجاقلا



 «؟نو#»8 00 مالسالا لود خيران

 ىراجاقلا ناغ نسح دهم لخدف ٠ زاريش ىلا بهذيو اهكرتي نأ ناخ ميرك
 نأ دعب و .هنم مهيولت ترفن ىتح ةنوشخو ةوسق لكب اهاهأ لماعو نابغصأ ةنيدم

 ناخ ميرك نتف ناخ مي رك ىلع ضبقلل زار ىلا هرك اسع قاس مايا اهب ماقأ
 ةدم ةنيدملا ظذح نم ناخ مرك نكمت نكلو اهيف ناخ نسح دهم هرصاحمل ةنيدملاب
 معجنف هيلا ناغ نسح دسم باعصأ ةلاسال ةليح لك اهئانثأ يف لمعتسا ةليوط

 نا نح دمم داعو ٠ ةئيدملا نع جري نأ ناخ نسح دم رطضا ىتح اًريثك

 هدالب يثو نارادنزامىلا داعو ابكرت تاق هتوق نالو ارلعأب هتنث مدمل و ناهئصأ ىلا

 نيدنرلا ماركالاو بادرتلاب يلهالا هاقالل نابفصأ ىلا ناخ ميرك داعو ٠ ةيلصالا

 شي+ ددع رثكو ٠ !ًرورسو اءوضخ هل ترهظأف هزوفب ىرخالا نئادملا ثعمسو

 نسخد# ةيراحل هئاصخأ دحأ ةدايقب ًاشيجلسرأف هتدخ نيعوطتملاو ناخ ميرك
 2 هدالب نع ةفادإل ىراجأقلا نا نسحدمم زرإف ٠ هنم نارادنزام عاج .راسأو ناخ

 بواق تمس لتق الف ٠ هلتقن٠ هوادعا نكمتف داوجلا هب ايكو هناخرهدلا نا الا
 كله و» حبصأو ناخ ميركل كلذب رصنلا تف مهئادسعا ماما نم اورفو هدونج

 | عزانم كلا ا يف هعزاني ال قلطملا ناريا

 ناخمي ركز مناف ةرقسلا تابارطضالا هذه دعب ناريا يف لقالقلا تنكسو
 معو نءالا دامو ةراجتلاو ةعانصلاو ةعارزلا طشنف ةيعرلا لاح نيسحتل ةصرغلا هذه

 ةرجانملاو لماعملا ءاشنا ىلع غرفالا راجت ليقاو ةدملا هذهيف يلاهالا ينتغاو لدعلا

 ناريا ءاحنا لك يف

 لقالقلا ره *يش ناخ ميرك نمز يف داس يذلا مالسلا اذه لاخنب و

 هاا ةرصبلا يلاو نا برحلا يف بيسلا ناكو ٠ كرثلا عم برخلا ىوس بورحلاو

 سأ رمطقب رعأي نا كارثالا ناطلس نم ناخ ميرك بلطف نييئاريالا ضعب ةلماعم

 فنراخ قدام هيخا ةدايقب ًاشيج لسرا هبط بجي ملاخو روكذملا ةرصبلا يلو
 اًررشرشع ةثالُك راصحو ريك ءانع دعب كلذ هل ف اهيلاو لاقو ةرضبلا عاضخال

 هذه دميو ٠ اه ءاجرتساب كارثالا ناطاس متم و ناريا كالما ىلا ةرصبلا مضو

 سمو محصول



 نازياب ةيدنزلا ةلودلا «؟م.و

حاو ناخ مو حارتساو ناريا دالب ىلا ةنيكسلا تداع برملا
 ثناكو ةماث ة

 هكحب ةبضار اهلك دالبلا
 لثم ةميحت ةيأبا أييف ىبو هكلل ةصاع زاريش ةنيلم ناخ م رك لعجو

لا ىلا ةيقاب لازت ال ىتلا عماوجلاو تام الاو قاوسالاو نيئاسيلا
 رمثسأو ٠ َن 

 ه 115 ةنس يفوت نا ىلا زاريش ةنيدع ناخ ميرك

 م ا١الى1 -- 1الالؤ ةنس نم وأه ! 1198-195 ةنس نم

 تاع ًالاظ ناكو ناخ يكز همع نإ كلملا سلتخا ناخ مي رك ةافو دعب و
 ناخ مي رك اا ناخقداص نال ٌاليوط انام ز ةنطاسلاب عتمتي ملف يلاهالا ههركف

 نأ هّني رط يقف عيسو ناخ قد ملحم مدقت ةرسصبلاحمتفل هلسرا هاخا نا انرك ذيذلا

 هب را لظف هنيه تراقب نا فاق ناخ مل 11 هلت اع نم ءارمالا لك لق -

 8 ارفلا ىلا رطضاف رمألا لوا يف ححلي و كمي نب

 فنراغخ دمع اقآ وه يوق دين ع مهخ هل ماق حك ّط اح نا يك لظو

 ريمالا اذه ناكو ) ناريا ُِق ن و ةكلالا هد ؛ رادأ هل لك اعلا نار ( يراجاقلا

 فلاوناردنزا» ىلا 3و ةثافوب عوس امو هتايح ةدم ناخ ميرك 5 ةضبق يف اريسا

 رثكاو ٠ هئب راحل هفنب مايقلا ىلا هرطضاو ناخ يكز ةكوش هب رسك أيوق اثيج

 هولتقو هرك أسع هيلع ماقف هتيعر يف فدعلاو ملقلا ناخ يذ

 +... 14م ججدع

 دام ىداص . الهمه

 م 1144 - 1141 ةنس نموأ ه اخى - 119 ةئس نم ْ

 نه هماصخا نال دلي وط كالا ةذلب مامي : هنكلو ناخ قداص ءدعب كلمو ١



 مالسالا لود خيرات «؟ماص

 1 ةدايقب اشيج نا قداص هيلا لسراف ناخ دارم يلع مربشاو ني ريثكا اوناك هتاثاع

 دارم يلع ردقي ١ امو ٠ هلمش ت تشو ناخ دارم يلع عزوف هج راحل نآخ يفت هنبا

 ىقح ةليملا لامعال صرفلا بقرتي للظ ةوقلاب ةكامملا يمرك صالختسا ىلع ناخ
 هدالوا ىلا ةموكملا كرتو تاذاملاب عتفلا ىلا ًاليمو ًانعض ناخ قداص نم ىأر
 ىلع عينشتلا يف ةليخلا ناخ دارع يلع لمعف ٠ مهشيطو مهن اوهأ بش اهتوريدي

 صاختلل صرُفلا نوزهتني اوراصو هيلا سانلا لام ىت> هدالواو ناخ قداص لامعا

 ةي راحل ماقو هشيج عمج ليملا اذه مهنم ناخ دارم ىلع ققحت املف ناخ قداص نم

 رطضاو ءائع ريثك الب ةئيدملا ىلع ىلوتساو زاريشب ممرصاحو هدالواو نا قداص
 ناخ رفعج ىوس مهنم قبي لو مهرخآ نع مهلتقف هل اوعضخي نا هدالواو قداص

 م اا1ةم ةنس لوا عيبر يف كلذ ناكو اليم هلررظا هنال ناخ قداص نبا

 اع مارم ىلع عش 1/05

 م ١ال88 ب 1/84 ةنس نم وأ ه ١١99 - 19١م ةنس نم

 زاريش نم ةكلمملا يسرك لقت ةنطاسلا يم , ىلع ناخ دارت يلع سلج الاحو

 هذه يف هرعأ يوأ يذلا يراجاقلا ناخ دع اغ 1 85 را همه ه>و ُ نابفصا ىلا

 ةيراجاقلا عم ناخ دارم ىلع لاثتش أ ةصرف ناخ قداصنب ناخرفمج زيتاو ٠ ءازثالا

 اذهلاتقل ناخ دارم يلع داعف ناخ دارم يلع نم هتوخاو هيب اراثب دخيل اشيج عمجو

 يفرتو قي رطلا يف ضرملا هيلع دتشاف ةامرع هكر هرظنني نكي مل يذلا مسا

 ةبارقم ىلع ةريغص ةبارق ف م ا 199 ةئس قفا وللا م ١ امه ةنس رياربف 1١١ يق

 ناهفصا نم

 يسلم سس موو سس سس ريبويرسست



 نارياب ةيدنزلا ةلودلا «؟89؟»

 هيام ىداص يب هداه رفعع - الوؤأل

 ماالخت ١/86 ةئنس نمواه ١199 ١١.١ ةنس نم

 دالبلا ةيقرت بحي الداع ايكح ناكو ةكلمملا يسرك ىلع ناخ رفعج ىلوتساف

 اق زهتناو ٠ ةريثك تايالو هيلع تراثف س'وبو م'وش مايا تناك همايا نا الا

 ناكو ٠ تايالو ةدع ىلع ىلوتساو ناخ دارم يلع ةافو ةصرف يراجاقلا ناخ دمت

 هسأر اوحرطو هولتقو هيلع اورم انف ةريثك بابسال هياعنيقان ناخ رفعج شيج داوق
 ه 1٠٠٠ ةنس كللذو زاريش عراوش دحا يف

 هدابغ رفعم نب باغ ىلع فلل الة

 م ١ا88- 1185 ةنس نموأه .1-15١5 ةنس نم

 امادقم الطب ناكو نا يلع فطل هنبا هدعب ىلوت ناخ رفمج يفوت الو
 دمحم اق[ نال كلذ٠ تاقوالا سمنا يف دجو هنال هدعاست مل مايالا نا الا
 دعبو هنأش معو ءرما يوق دق ناك آرارم هركذ مدنت يذلا يراجاقلا ناخ

 ةلودلا نع اهعزتني و ناريا دالب نم ةيفايلا ةيقبلا ىلع يلوتسي نا داراو هتيص
 جاهلا ىعدي زاريش لماع ناكو ٠ ناخ يلع فطا ىلع برحلا رهشاف ةيدنزلا
 , ةنيدم سو هدايسا ةممن نئالعا اذه مانف ةيدنزلا ةلودلا عئانص نم وهو ميهاربا
 ريبشلا لظيلا ناخ ىلع فطل دضع يف كلذ تئف يراجاقلا دم اقا ىلا زاريش

 ةلاسبلا بئارغ نم ربظيو همصخ لئاقي ةدم ناخ يلع فطا يقب كلذ عمو
 نم املا ني رشع براي ناك دقف نامزلا لاطبا نم هريغ نع َوري مل ام مادقالاو

 ٠ قرلاام اريثكو مهماما نم رفيالو تائم مضب ريغ همم سبلو ناخ دمحم اك ١ لاظبا

 انه نم لاطبالا لئاقي ديحو وهو هديب ربشم ماسحلاو فولالا زاتجاو فوذصلا
 ءادعالا نع دمبلاو ءافتخالا ىلا رطضاف نامزلا هناخو نالخلا هروح ىتح انه نمو



 «ىل د مالسالا لود خيرات

 زوفيف نيلتاقملا نم نيتثملا زواجتي ال ام هعمو نيح دعب يح دوعيو ينتخي ناكو

 فاطا لوع اًريغاو ١ هتلاس ىلع تبافت هنادعم ةرثكو همصخ يناث نكلو رفظيو

 لصو ىتح هدرفم اًرئاس لظو بورحلاو كلملا بعاتم نع دعبلا ىلع ناخ ىلع
 هدنع حارتساف باحرتلاب اهكاح هلب انف ناتسنانفا نم ةب رقم ىلع ريشامرن ةئيدم

 فطاب هيتأي نمل ناخ دهم اق آ اهلعج يتلا ةزئاهلا يف عمظ مالا اذه نكلو ٠ ةلي
 نع ناخ يلع فظا لئاقف هناوعا ضعب عم هيلع مهو هفيضب ردنف ٠ ناخ ىلع

 هوقاسو موقلا هظب رف لالا نم طقسف حارجلاب ودملا هنختا ىتح لاطبالا لاتق هسفن
 رما مث نجسلا يف هجزو هينيع لمسب رمأف ناخ دمت اف أ ىلا لالا اذه ىلع وهو

 ةبراجاقلا ةلودلل اكلم نارياتراصو ةيدنزلا ةلودلا تضرقنا اذكهو لياق دعب هلتقب

 نيئراولا ريل وهو اهيلع نمو ضرالا ثراو هللاو ٠ نالا ىلا نيملا كلذ نم

 هي سب يزن لؤي لس سس

 ناريإب ةيداجاعلا ةلورلا

 دابارتسا دالب تنكس ىبلا ةريبشلا راحاق ةليبق نم ةلودلا هذه لصا ( ديبت )

 ناخ دم اف اوه ةلودلا هذه سسكرمو ٠ ابسسرم موقي نا:لبق نم ةالايجا ناريا يلامثو
 دالب هاش لوداع كلم امل هنا وه هيلا كلا لاصتا بيسو :ةيراجاقلا ءارما نم ريما نبا
 لداع ءاساف هاخاو ناخ دمع هل اولسراف ةيراجاقلا ءارما نم نينثا بلطي لسرا ناريا
 ةضبق ىلا ناريا ةلود ثراص امو ٠ ناخ دمت اق مماي فرع ىتح ناخ دم ةلماعم هاش
 رذئنيح رفف ناذ رك يفوت ىتح هلاقتعا يف ىب و ناخ دمع اق [ لقتعا دنز ناخ رك
 لاملا يف رهشاف مايا ةثالث دعب ناربط ىلا لصوو ةقئاف ةعرسب زاريش نم ناخ دم
 هنالةيراجاقلا لاطبا هلوح بلأتو ةيدنزلا ةلودلا عزانب مويلا كلذ ن. لعجو هلالقتسا

 هتب راه لواح نملوا ناكو موصخلا ةي راحل دعتسي لمجل مدونجب هورصنو مهئارماربك ١
 ىلا ناخ يلف يفت سم وهو مدحا بهذو رارفلا ىلا اورطضاو ايعس اوحلفي إف هتوخا ضعب

 اكلم هبيصنت ىوعدب اهدي يف لآ ةروظاربءالا هذه هتذختاف اني رتاك سورلا ةروطاربما

 هذه تبهذ نكلو نطابلا يف سورلا كالما ىلا ابعت دصقبو رهاظلا يف ناريا ىلع



 نارا هراساتلا ةريلا * "7 يتلا |

 اههدحاو هل ناصافم نانثا ناخ دمحم ةوخا نيب ناكو ٠ ؛ىبعس 9 حابرلا جاردا ىعاسملا

 ناريا ىلع ءاليتسالا ناخ دمحم مت الل هالولو |ًديدتص الطب ناكو ناخ رفعج

 تايالولاو لئابقلا ةب راح يف همه هجو هتوخا يعاتم نمناخ دمت صلخ نا دعبو

 لعجو هتعاطرملا ناريا دالب نم ريبك هزج مغ نم ةليلق ةدم دعب نكت ىتح هل ةرواجلا
 ناخ دم كح تحي يلامشلا مسنلا ني ا ةكلمم تراصف ناروط ةنيدم هكلم ةصاع

 همه ناخ دمحم هجوف ٠ 1 هتدعاقو ةبدنزلا ةلودلا ديب يلونحلا مسقلاو روك ذملا

 0 اًرارم ابكولم براخت ةيدنزلا ةلودلا دب نم اهصالخقساو 7 يقاب حاتنفال

 اكو اركولم رخآ ناخ يلع فططل ىلا ةيدنزلا ةلودلا تراص ىتح ةروهشم عئاقو يف مهلع

 0 هعوج ةرثكو ناخ دمع يفت الولولاطبالا ةمواقم ناخ دمحم مواقف امادقم لطب

 جهاربا جاحلا ةنايخ دعب اصوصخ هب هلاجر ردغ ىأر ال يذلا ناخ يلع فطل ربق نم نكمت

 ىلع مزع ًًّ هيدحم ال ةموأقملا نا ناخ دمحم ىلا ةنيدملا هذه هميلستو زاريش يلاو

 نم ةبرقم ىلع ريشامرن ةنيدم لصو ىتح هدرفمي اًرئاس لظو كلملا بعاتم نع دعبلا

 يف روكذملا مالا عم نكلو ٠ ةليل هدنعحارتساو باحرتلاب اهكاح هلباقف ناتسناغفا
 وه ةيلع مهو هفيضب ردغف ناخ يلع فطلب هيثأي نأ ناخ دم# ابلعج يلا مرئاجلا

 ودعلا هنت اىتح رسماوكلا دوسالا ةعفادم هسفن نع ناخ يلع فطل عفادف هناوعا ضعإو

 ٠مدقت ؟ناخدمعت ىلا ةلاخلا هذهىلعوهوموقاسو موقلا هطبرف ملالا نم طقسف ا

 ليلقي كلذ دعب هل:3 مث نجلا يف جزيو هينيع لعش نا ما هتشيق ىلا راص الف

 ةنس كلذو هب ,راجانلا ةلودلل اكلم ناريا تراصو ةيدنزلا ةلودلا تضرقنا هتومبو
 : (ما505) مزال

 نام رم اقأ - ا.

 م1150 - ١ ال44 ةنس قمع ١815| - 1158 ةدس نم

 سس يف ناخ ديم صال | بتلسا ةيدئزلا ةلودلا و 53 ناخ يلع فطل توكو

 ش نمألا مع ينح ءايقشالا يديا ىلع برشضلاو: دالبلا يظنت همه لمجن ناريا ةكلم

 ' مالسلا داسو

 ىلع 57 هنا انلق يذلا ناخ يلق رفعج ءاخأ 5 ارم ىلا ناخ دمحم نا الإ



 «؟م6» مالسالا لود خيرات

 يلناقلا ةيشأ 0 ةذدعب ن“ دب هلأ 4 الوب دهع هنأ كالذو ةكلملا سك ىلع *اليتسألا

 اهيلع 77 نوكيل نابفخصا ىلا هلقني نأ ناخ دمحم وهيه يلا“ يلطو نأ ناخ يلةرفعج رث 8

 برا اذه دعب ثدحو 0 ناردنزام دالب ع نم م 50 ل هالوو كلذ هيلع ناطلسلا ىلاف

 كلذ لحاف رضي ملف لئاسما ىدحا يف هب ر ذهل 1 راعج هاخا ىعدتسا ن اذ دمحت

 ةليل ولو ناربط ىلا 2 هعنقا ىتح ةليملاب هليقسا لعج نكلو هنايضع ىلع اليلد

 اوجامو اوحاه اهب نار ص لها مع انو ٠ هلتقرش هلعقو ه هيخأي ناطلسلا ردغن ةدحاو

 ما ناجح ديب اًردغ لتق هاخا نا مهل ناطلسلا عادقا الواو هايقع دمحنالام عقإ داكو
 مالكلا دلو مهجايه دعش مف هلوق ناربط لها قدص هيمو هئاكب ةراكلو

 اودلخا ىتح ةياكنلا يف غلابو دابارتسال ةر واجنا ناكرتلا لئابق ناخ اقآ براحو

 ناطلسلا ءادعا ة 'ءاسمو قرطلا عطق نم مهنع اًروبشم ناك اع اوعجرو ةنيكسلا ىلا

 هعماورثكتقو اهريمأ نكلو ناريال ةعباتلا كالاملا نم ساقوقلاو جركلا دالب تناكو

 هِي سورلا ةلود ضواف رخآلا مدحا ةب راع ناريا نيطالس لاغتشا ىأر ال لقرح

 مأ ةروبشم ةفلاعم هعم اني رثاك ةروطاربمالا تدقعف ٠ اهتدايس تحي هنود لالقتسا

 ىلع كللا كلذ لباقم نمت ايسورو ايسور ةدايس تغ تحيصا ج ركلا دالب نا اهدونب

 دالب ىلا راس فلاثلا !ذهب ناخ دمحم مم الق ٠ هدعب نم هلسنو لقرحل ةرامالا كلن

 رطضاو اهلها نم صتقاو اهعضخاف سورلا ت 5 نا لبق اهبراحو جركلا

 ىبسو اهلها يف فيسلا لمجاو 3 رخو سيلفت ناخ دمحم لخدو ٠ رارثلا ىلا اهريما

 دالوالاو ءاسنلا نم مرتك اهلا "0 م

 ناطلس دعي ملو جاتلا سبلي مل جركلا دإلب عاضخا دعبام ىلا ناخ دمحم اقآ ناكو
 ةنيدم يف كالذ مف 0 عنملا دعب يضرو كاذب ناوعالا ةيلع حاف ؟ يعمر نار ىلع

 5١< لب هتفرخزو هرهاوج 0 هاش ردان جات سبلبأ 1 هنكلو لفاح موي يف ةيمروا

 0 ىلع كلذب لدو هنودلقتي ةيوفصلا ةلودلا كولم ناك يذلا فيسلا داقتب

 م ١ اله؟ ةنس كالذ ناكو ٠ تفولا كاذ نم اماق ىعدو« ةيعيشلا 1

 تاتدكرت دالبو ىراخي عمتف ىلع ناتسناغفا ريما "عم هاش دم قفتا ليلف دعبو
 اوجحاهسورلانا اهيلامدقتي نا لبق هغلب نكلو كلذ ف عرشو انني اهماسنقاو ةلقتسملا

 اوفحز دق جركلا ريما لقرح رارف دعب سورلا ناكو ٠ مهثب راح مدقتلاىلا رطضاف هدالإب
 ةددشملا رماوالا هاش دمحم لسراف مقاوم ةدع اوكل 1مو ناريا نم ةيلامشلا تابالولا ىو



 نارياب هي راجاقلا ةلودلا «؟لك»

 برعأل الئاع !ًدادعتسا دعتسيل لاجرلاو رئاخذلا عمجي ةيلاريالا ةنطلسلا ءاحن لكلا

 انب رثاك تيفوت قاسو مدق ىلع ناريا يف راج دادعتسالا انبي و - ةيبروا ةلود مظعأ عم
 اًرمإ ذفنا ةئطلسلا شرع ىلع ساج املاح اذهو لوالا سلوب اهفلخو سورلا ةروطاربما
 لاوهاو بئاصم الب ةلأسملا تهتناو ناريا نع عوجرلاب هشيج ىلا

 ناخ نيكرك هدعب جركلا ةراما ىلوتو هرارف ءانثا يفوتف جركلا ريما لقره اما
 الذ نايصعلا ةبار ريشا ةيئاريالا ةلودلاك الما ىلع تمدقث ةيسورلا دوتملا ىأر املاذهو
 ةصرفلا هاش دمج زهتنا رم !ك لوالا ساوب اهكيلم رماك نارا نع ةيسورلا ركاسعلا تداع
 اهتب راحيف لاوهالا يبماق هنأ عمو ج ركلا دالب ىلا هرك اسع قاسوريمالا اذه عاضخال
 نم نينثا نا ثدح دالبلا كالت يف وه انيبو ٠ مات اءاضخا اهغاضخا نم نكمت هنكل

 يف اهكرت هنا بيرغلا نمو ٠ يلاتلا مويلا يف !بقنشب رماو اهيلع قنحخل اهحاخت همادخ
 نامداخلا رواشت ليللا نج الف ٠ هتمعلا دقو هريرس ةمدخب نيطونملا نم اناكو هتمدخ
 ليللا فصتنميف هتفرغ الخدف ناطلسلا لتق ىلع .امهيار قف لتقلا نه صالملا يف

 م 11510 ةنس كلذ ناكو ةليللا تالت يف ءالققو

 ا يا ا ذآ

 هال ىلع عنف - ة/لأ

 م1884 لس الذال ةنس نم واه 1868 1311 ةئس نم

 هتبالو لوألو هاش يلع حتف هيخا نبا هدعب كالا ىلوت ءاش دمع اق ١ يفوت انو
 ناتسجرك ىلع تاوتساو رزاعا رحب طوطش تح ادو ناريا ةلود دودح ىلع ايسور تدتعا

 ا١8* ةبساهناب برأا تناعاو ايسور ىلع نييناريالا فطاوع تجاهف م١٠18 ةئس

 ةميظع ةدايز مهتوق سورلا دازف كراعم ةدع يف سمالا لوا يف نويئاربالا رصتناف م

 يفو ٠ ناوريشو ناعسفادو ناثسجرك ىلع اولوتساو نييئاريالا اومزبف مهشويج اوززعو
 ةدعاسم اسنرف ترهاظنو ٠ برملا تفقوأف ايسور ىلا غاب هرق تلس م 1805 ةنس
 اومظني كل نيب واسنرفلا داوقلا ضعب تربانوي نويلوبا لسراو برحلا هذه يف ناريا
 0 يبروالا قسنلا ىلع ينازيالا شيجلا

 تشعبو سمالاب تقشلو ناريا يف !ساارفو ايسور ةلخادم ةدايز نم !رتاكنا تفاخو
 ةدهاعم ماربا يزياكتالا ريفسلا اذه يعاس ةجيئن تناكف هاش يلع حمتف ىلا اريئتم



 « ؟ماب م مالسالا لود خيرات

 تيقب كلذ عمو ٠ نييناريالاو نييسورلا نيب م 1815 ةنسربوتك ١ ربش يف ناتساك
 نع« ةبرطغم ناريا ةيلخادو ةرثس* تاشوانملاو روتف يف نارياو ايسور نيب تافالعلا

 ىلع سورلا ءادتعا دادزا لوالا ردنكسا ايسورلا روطاربما يفوت الو ٠ كلذ هارج

 فوكيشنم ساربلا ىلعاوضبقو ايسور ىلع نييناربالا جايه دتشاف ةيناريالا كالمالا

 اوقلطي ملو ٠ مونتلا ديدحتل م 1857 ةنس ةراريإ ىلا روطاربمالا هنعب دق ناك يذلا

 نالعاب هاثلا ةلالج نويئاربالا مزلا دقو ٠ هاش يلع جاف نه ددشم صاب الا هليبس

 كيج هاثلا لسراف ٠ لمتحي ال راص ةلودلا هذه هادنعا ثرال ايسور دض برملا

 ةدعيف مهاعرصتناو سورلا لتاقو سرلا ره: ربعو راسف ازريم سابع هنبا ةدايقب امرمرع

 يع الو ٠ ازريم دمت هنبال شيملا ةدايق ازريم سابع كرت مم ٠ انيبم اًراصتنا مقا 3

 ركاأسعلا تناكو ٠ لاعيتلا مقاو» ىلا هوقاسو !ًرارج [شيج اودنج سورلا ةمساع ىلا ربلغا

 ديدجلا يمورلا شيملا اولئاقي نا !رارطغا اومزتلا مهنكلو لاتقلا نم تبعت دف ةيئاريالا

 ماه 4س ربهتبم ” يف سرلفت نم خسارف هي لا ىلع لاخمت يف ناعلا ىتتلاف

 نكلو مهئادعا لوةع ريح ام مادقالاو ةلاسبلا ند نويناربالا رهظاف برهلا ىحر ترادو

 مهن لتق ترا دعب سورلا ماما اومزهاف ٠ دازو ددعلا رثكاذا ينغت ال ةعاجشلا

 ٠ ريثك قاخ

 ةبراحم هسننب راسو اكد ظانغا هاش يل* معاف نب ازريم سابع ىلا ربخلا غلب الو

 لاتق دعبو م1457 ةناس رببكيس © يف شنيواكسب لاراملا سحب قتلاف سورلا

 ىرقبقلا عجري نا مزتلا هنكل سورلا ىلع ةركلا ازريم سابع داعاو سورلا رصتنا ديدش

 لاراجلا رماح م 18717 ةنس ويلوي رهش .يفو ٠ اًريثك سورلا مدسقتف هعم نه

 ىقتلاف لئاق. فلا نيعبراب ازريم سابع هيلا جرم دان سابع سورلا دئاق شئب واكسب

 سورلا مدقتو نويئاربالا مزهنا ةلئاه ةيومد عقاوم دعب و روك ذملا ويلوي 17 يف ناشيجلا
 برحدمب فيئاركتب لارتملا ةدايقب زيربن ةنيدم سورلا لخد م 141ا/ةنس ربمتبس يفو

 افلا ١ سورلا نم اهيف لق ةفيدع

 سورلا عم, حياصلا مارباب ازريه سابع منها يناريالا شيجلا ىلع مئازهلا تلاوث امو

 يناكرت ةدهاعج يممو م ١84 ةنسرياربف "8 يف حلصلا دقع مت ةريثك تاضوافم ديو '

 ' ىلا عقدت نأو ناوجتنو .فتراوربا ياخ ناريا ىل# نا ةدهامملا هذه طورش مثاو يناج

 ايسورا ناو ( نيكترف يواسب لب ولا ) لبدر تيبالم ةيناث اهردق ةيبرح ةمارغايسور



 نارياب هيراجاقلا ةلودلا «؟مماو

 ٠ ةمك ثمل بر لا هذه تونا اذكهو ٠ رزطعار ع يف ةيب را اهنفس لاخدا يف قملا

 ام هدالب ضوعي نا هاشلا ةلالج دارا اهرازوا ايسورلا عم ١ برحلا تعفو نإ دعبو

 برعلا قارع ةبالو ىلع ىلوتساو ةينائعلا ةيلعلا ةلودلا 1 ىلع ًارتعاف أيسورا هترسخ

 نييناريالل اهباغا يقرصنلا نأك ةروبشم عئاقو ةدع نيينائعلاو نييناريالا نيب تعقوو

 اهانعم ةيكرت ةلك يدروا ) يناثعلا يدروالا ناكو ٠ ةملق قاوت ةعقاو عئافولا هذه ماو

 رك اسعلا نم اهلا ١ نم افلّوم ( يبغرع وا يدروا لوقتف ةماعلا اهامعتسل 00

 ناكو ٠ يلغوا نابوجي ريبشلا اشاب دم نيدلا لالج هدوقي ةمضلا مفادملا نم ”
 مو امفدم نوتس مهعمو ناسرفلا نم فال ١ وةاثملا نم انا ١4 نييناريالا 2
 فكري برا تبشتناف هدهع يلوو هاش لع مف نب نب ازريم سابع ريبشلا لطبلا ةدايقب

 مهي ازري٠ سابع ناالا مالا ءيداب يف ةيناريالا كا اعلا مزهنت تداكو نيقيرفلا
 ال بولقي نيينامعلا ىلع اومجتو هركسع يف ةيهلا تكرمت ءادعالا فقاوم ىلع هسفنب
 ' تاجتاو تاعاس  ةكرعملا تمادورمحالا لدب ضييالا حالسلا اولمعتساو ىدرلا باه
 تاهج ىلا اززيم سابع فطع م 32 مات اًراصتنا نييلاري الا راصتناو نييناؤعلا هي زهنع

 تيعم ةدهاعم نيتلودلا نيب حاصلا طورش تدقع 5 ةونع |م فو لاصوملاو ناولا

 مورضرا ٌةدهاعم

 هدلاو هيلع نزل ةيناريالا ةكلملا دبع يلو ازريم س ايع يوت مام ؟ ةنس يفو

 0 ًايلح ارك ناكو (ه760١) ماهعذ ا يف هتابخي ىدأ نزح
 ٠ اثنب 55و نبا ها/ نع فوتو ٠ ناربط يف ةينبالا نم راث ١ ةلمح هلو كلم يف

 00 1 ةرشع ها . ةنس مودع غلب دقو سفن ٠٠٠١ هتامم نيح هلش ددع

 سابع مب هاب رك فر

 ماخ44 ه 14814 ةنس نمواه |8556 -- ١560 ةنس نم

 « همايعا هيلع راثف هاش لع حتف نب ازريم نباع نباررتادج دع هدعل ىلوتو

 هاش دمم بقأو مالا ذل بتتساو مهيلع رصتلا هنكلا

 قاسف ةيئاريالا ةلودلا دالب ضعب ىلع يفاغفالا تاره ا أح ًادنعا همايا يو
 ةنبدم رصاح اًريخاو هقيرط ف ندم هد حتافاو يدنمملا اذه بيدأتل هَ اسع هاشلا

 جس 5 صو سوس عسسل



 06 ؟خقد 00 ”مالسألا لود خيرات

 دما حاتفد تاره نا اهنم امعز نييناغفالل ارتتكنا راضتنا الوأ ..اهقأ#ي داكو تاره

 ةاغلا نطضاف ةيناريالا روغثلا ضعب تبرصضو نسراف جياخ ىلا ةبذياكنالا ن سلا تءاخ

 نم لحر ربظم ١؟10 ةئدس يقو» م1858 ةتسرامتبس 5 يفت تارح نع راصملا عقرت

 ازريم نب دمخ ىلع ازريم' هع ةقاثلا ةضايرلا لامعاو دههزلاب !ًروهشُم ناك زاريش يلاها

 يوبنلا اني دخلا يلا اًمر تابلا هسقت ىمسو رظعحلا يدبملا نئان هللا نعداو زازبلا اضر
 ٠ قب ربج يف ع نابفصاب ةموكحلا هتنجو هيلع سانأا راف« اهباب يلع م هلا ةنيدم انآ »

 نيب عقوو : ةيبامأأ مث: بزح هيلا زااف هسفن يدهملا هنأ نجت“ /| يق وهو ضيا ب 1

 صاخرلاب ايمر زيربتب بابلا لتق اًريخاو يغاشم ةموكملاو 57 دلل بزل

 :ربشا ةثالثو ةنس 15 كالم نا دعب هاش دمع يفوت ه 135 ةنس لاوش  يفو
 ةسفنب هرك اسع دوقي ناكو ٠ ىوقتلاو دهزلا يف لالا هب بري ايقث هللا همحر ناكو

 22 يع 2 كا تكلل

 رك نب فاك سسولا رماد حي ف
 7 اَمَهلكأ سارخكر ةنس نم واه 16 ل ١ ؟54 ةئس نم



 نارياب هب راجأاقلا ةلودلا علونا»

 وياي 11 ققاوملا ه اك41/ ةنلم رفص ١ يقارب ةنيدم يف هللا همحر دلو

 كلملا بتئسا الو ١ أ 1844 ةئس ربوتك | 1١ يف هدلاو فلخو م 1+1 ةنس
 نايدالل ةيرملا قلطاو لاومالاو حاورالا ىلع _ءرمالاب دالبلا يف ىدان هتلالجل

 ييظملا ناريا شرع ىلع هسولجب تنمينو هكللجب ةيعرلا رطاوخ تنأمطاف ةراجتلاو

 ريمالا مظعالا هريزو ةروشم ىلع داتعالا ريثك هكح لئاوا يف ناكو

 يف ىلوط عاب هل تناكف القاع ًاكنم الجر اذه هريزو ناكو ناخ يفث ازريم
 هأفاكف كلذ هل ءاثلا فرعو هدالب يف هاشلا ا_ثدحا يتلا تاحالصالا رئاش
 ينو ٠ ناشاك ىلا هاقنف ءاشلا ىلا هب اوشوف هلالمز ضءب هدم هتخا هجيوزتب

 يف ناكو هاشلا ةلالج ىلع ملاطلا يس نوكيس لاوش ربش نا عاش م 180٠ ةئنس

 ديصلا ةذل مئنِنو لاغشالا ءانع نه سفنلا حوديل هتداع ىلع جرخ دقو ناربط

 فصتنم يف اطاشنو !ًدك نورهظي و ضرالا نوحلذي لامعلا نم ةعامجج رف صنقلاو

 مثوطعي نا هترعمب اوناك نيذلا ماو مهداهتجاب بجتاف رحلاب نولاي ال مو راهنلا
 مهلا البقم هاشلا ةلالج اوأر ال لاجرلا ءالؤه نا الا ٠ هفاطمنا ىلع لدي ام

 باطيو ثيغتسي وهو ةضارع هدب ينو مهنم دحاو مدقلو لئشلا نع اوعنتما
 نانئا هعبتو لجرلا مدقق ةضيرعلاب هيلا مدقتي نا رمأو هاشلا هيلع قفشاف ةمحرلا

 .نارخ آلا لواحو هتلالج ديب ممدحا كنمأ هلوح اونو اذا ىتح هءارو نارخ"
 مفاد هنكلو هيعارذ ىدحا ليقو ذهل تباصا هيلع ةصاصر مهدحا قلطأو هلتق

 «هتلالج ةسيعب اوناك نيذلا طايضلاو سارحلا مدق ىتح لاطب الا عافد هسفن نع

 مواتقو ةيبايلا نم اوناك نيذلا ةنوخلا ءالاوه ىلع اوضقناو

 لدباو يلخادلا حالصالا يف عرش ةسيسدلا هذه نم هاشلا صلخ نا دمبو

 فراعملا بسكو داهتجالا ىلع سانلا ثحو مهتناماب بائرا نيرذلا لاملا لك

 'ماقثنالاو راثلا ذا يف ركفي هاشلا ةلالج أدب مث نكمأ ام يقرتلا لبس مط لبسو
 جيلخلا ىلا ةررحلا نئسلا اهاسراو تاره برح يف اهنم ربظ ام ءازج ارتلكنا ند
 يف سيساوجلا ثدي ذخاف ةلياجلا هتاعورسشم ماتا نه هدلاو موحرملا عنمو يسرافلا



 «روام مالسالا لود خيرات

 ةيزيلكنالا ةموكحلا هجو يف مايقلاو ةروثلاىلع دنهلا ءارمأ ضيو ةيدنلا دالبلا

 لوبقلا مهنم سنا املو ٠ مهيلع مهنم كال بيصنتو مهدالب ري رحتب مايا اًدعاو

 تاره ىلا رارج شيمي ةنطاسلا ماس بقلملا ازريم دارع ناطاس همع لسرا

 موختلا ىلا نءز برقاب لص يك ةيناففالا بوردلاو زوافملا يف لغوتلاب هرماو
 ةهج نم ءاشلا رك اسع نيب و تاره م« اح نيب برحلا ةمايق رثتقو ثعاقف ةيدنهلا

 زيلكنالاةموكح تماعااو ٠ ىرخا ةبج نع ةيزيلكنالا ةموكحلاو دونما نيبو

 لاسراب تعرسا بونجلا ون اهمدقُو ةونع تاره ىلا ةيئاريالا رك اسءلا لوخدب

 اياففاءم ترساو ربشيبا ردنب ىلع تلوتساو يسرافلا جيلذتا ىلا ةيب رحلا تاعردملا

 هاش نيدلا رصان ةلالج ترسإ اهنا تعاشاو يابموب ىلا هتاسراو ناخ يلع نسنح
 نم ثتنيعو ةموكملا تايارس ىدحا يف هتلزناو اكلم ًاكوم ظفاحال تامجو
 تحب هاشلا هنا سانلا ىلع هومتل ملكتلانم همنيو جورخلاو لوخدلا يف هتفاري
 نيب ثااثلا نوراوبات لخد مث ٠ ةروبشملا ةيدنهلا ةروثلا تدمخاو مساهتلا ماق كذب

 هتسائر تت سراب تيضما ةدهاع: امهندب مث ىتح حلصلا يف طسوتو نيالودلا

 ىملاو رفصالا ءاوملا هقفار طم ناريا ةكلمم باصا م املالا ةنس يفو

 يفو 15.٠.٠ اهدحو ناوغصا قف اونام نيذلا ددع غلف ديدش درع سانلا باصاق

 سمن ٠١٠٠٠١ زي ربت يفو

 اب روإيف ةحايسلا ىلع هاش نيددلا رصان مزع بصخلا داعو تابكنلا تلاز املف

 ( نيب زق رحب ) دزملا رحب مظقف المش ناربط نم م 187+ ةنسوبام ١؟ يف راسف
 اسنرفف ارتلكذاف اكيجلبف ايناملاف جريسرطبف وكسومىلا اهنمو نتراخارتساىلا

 ةناتسالا ىلا اهنم راسو ايلاطيا ىلا داع مث انيفف جروسسااسف ايلاطياف ارسي وسف

 ريمتبس " يف اباصوف ناربأع ىلا داع 3 ةبرعلاب وكاب ىلا اهنمو سيلفت ىلا انهو

 0 م ا1م879 ةنس'

 راث م. 188٠ ةئس يفو ٠ ايسور يف ىرخا ةحايس حاس م ١/8 ةنس يفو

 دم م 1884 ةنس يفو ٠ نوكسلا ىلا اوباثف انسح ؟الب مهيف ىلباف دارك الا هيلع



 ناريأب هي راجاقلا ةلودلا م« موهكج

 جرخ م 84 لئاوا يفو ٠ زيزعلا دبع هأشو ناربط نيب يديدح ظخ لوا

 9 ريهشلا سي راب ضرعم رغحو ًاياقع 6 قالف ةثااث ةرع اب روأ يف ةحايسال

 نم ذخأيو عئاشصلاو نوئفلاب هدالب يتأي ةرم لك يف ناكو ٠ هدالب ىلا داع

 هدالبيف ر رك اسعلاست ءردتوندملا رون ثبا ءاماعلاو طايضلا رج أثسو و ةدو دولا ةيلتسالا

 1 هناقب مرافسا ثداوح بتكي ناك هتاالح نا باوعالاو حدملا قحتس امثو

 ةكرملات ال لا فصيو ًاميدب ! درس ثداوحلاو قئاقملا هيف درسيو ةدم لك يف

 أطخ ريغب دالب لك يف مهياقلاو ماظعلا لاجرلا باسنا ركذي و اعضاو اًدصو

 نم !رْفث نيمب را باغقتناب رمأ هنا هئئطلس لئاوا يف ةليللا هرمثآم ةلمج نمو

 ةسائر تت سراب ىلا ميلسراو هتكلمم نايعأ ءارالا دالوا نم ءابحنلا نابشلا

 يقف ماوعا ةعيس ةذمالتلا ثكف نييناريألا ءاماعلا دحا ماظن ريما نا ىلع نسح

 اوداع ٌمرسورد ماتا دعب ةنسح ( ةمولب د ) تاداهش اواو ةيسنرفا ىتش سرادم

 هاشلا رك ىتش مولع يف نيب واسثرثلا نم نيدلعمو ءاملع ةلمج مهممو مهدالب ىلا
 ءانب أشنا 3 ةيسرافلا ىلا ةيجنرفالا نم ةسيفنلا بتكلا ةحرتب مر و مهتدافو

 تاجردلا ةفلتذم سرادم ةدع ىلع لمتثأ يو نونفلا راد هاس ًاحبسف ًابحر

 ةسردمو  كالفلاو ةئيطاو ةسدنبال ةياك ةسردمو ةيدرح ةسردمو ةيلاع ةيبط ةسردك

 فنراب هتلالج رما مث ٠ ةيدادعا ةي زيت ةسردمو ةريك ةيئادتبا ةسردمو مئانص

 م ةيقبلاو داليلا ريهاشم ءانبا نم سرادملا كلت ةذمالت نم ةئاما يف له نوكي

 ةصاخلا هتنب زخ ةقفن ىلع ءارققلا ءانبا

 دمو تالصاوملا لبهستل ةيمومملا ليسلاو قرطلا حالصا ىلا هراظنا هجو مث
 نسح | يم أمضي راص ىت> ماظن حا دي ريلا ىظنو ةنطلسلا ءادئا يف ةيقربلا كالسالا

 طخواتبب امدقت همايايف تمد: ناريا ةلود ناف ةلخطاب و ابرو يف ةيدي رب ةولصم

 : مدقتلاو يقرلا لببس ىلا ةعساو ةو
 نيسؤلا ماعلاب لافتحالل تادمملا دادعا يف نواغتشي نويناريالا ناك انيبو

 لجرملثق ٠ ةئغب هلاقع باصملا 8 ذ مأجاف ه نيدلا رمان ةلالج مهناطاس كلل
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 «درو# » مالسالا لود مجرات

 ىلصيل مدل كسع لدعم امد كو ا ملقك هام أم لوأ ةيرطسا مو ُْف هودعم

 هكرا م هتلالح لع نيينأ ,الا نزح ١١ تاف هلق ةصاصرلا تباصا ,اقلا

 ميركلا ئىر املا ةنطنل

 سجس زاب هس

 دل رصأنت مهب تا موب رلا رفلتم ادرسص - ا

 6م ١5 ١ا  املثذك ةعص ن وأ م أ 94 سا نأ هك ْن

 ( لالخ نع القن )هاش نيدلا رفظم (ى ش)

 فاخر ه 3 كليم يناثا يىداقعح 15 ةمج مولي هاش نيدلا ر ماش ةلالح دلو



 نارياب هي راجاقلا ةلودلا «ع؟وؤ5م

 مم !م955 ةنس ويلوي م مو يسر كذب لقتحاو ةكلمملا شرع لع هدلاو موحرملا

 ركذلاب امم صن اتدج ةريثكف ةينسلا هباتعا ىلا تمفر يتلا يناهتلاو ىئارملا اما

 م: ينو سوي راكم كب نيهاش ةداونل ةثلهتو ةلزعل ا

 يناألا ديزي اي كنبع تاش

 هلا او تملع له كنيع تاش

 ىفطصملا ثيل او ىلا تنخ
 ىدملاي ديا لت لردقمل الو

 ارتاولو مامالا فيس اي كوردغ

 ميلي و البج بارجملا يف كواتق

 ملت ًابلع اولق

 امتع كوأر ذا (هلظ كولتق
 اودكوسوداوسلا |. دلا اوسيلادق

 اوثلاو كئالملاو قئالخلا ازإف

 هديب

 يذلا (نيردلا رصان) عرصم موي يف

 هلظب لظتس انكر ناك دق

 هكلم يف هلدع ةيح ىضا
 اضتلا هلجامف هب ثلا ردغ

 هدعب ( رثظملا ) نائرد اله

 هلت ( رفظملا ) نأ ىرد اله
 هليش رفظملا نا ىرد اله

 اهني رع ثيلو لب ملاوعلا ثوغ
 هتافص لاككلاب تاهت ةكلم
 معا اريذلا هل لذت لطب

 الملا اذه نع هيباردب باغ نا

2 
 ةبيه

 ,ناويالابحاصب تردغ دقاف

 نايغط نمو مثأ نم مويلا ت

 نآرقلا ةميرش مح تضقنو

 ٠ نايدالا ( رسمان) نم ىفتيتام

 يناقلا عيجنلا مهتبقس اريج
 نايدلا ةبيه ن٠ اود انا

 نائسملا دبشتساو م ركم نم

 نامالا بجاوو ةالصلاض رف
 نامز لك تاحفص مهامنب

 نازحالا نم تبرطضا ماك بق
 فنراتملا هلضفب مانالا رم

 ناثدحلاقراط نه ىرولا اذه

 ناسحالاو لدعلا ءا رح اذفا

 نراج ميثأ نم هادي ثدت

 نارملاو فيسااب ىدعلا يدرب

 ترايعالا ةودقو كولملا رق

 نامهتتلا لفعا نمىرشلا ثيل

 نافرعلا ردصم محارألا ثيغ
 ترا 3 ىلع هيلاعم ثعمو

 نرالفقالا دبشي هنم سأبيلاب

 نارمقلا هبحو نه ادب دقلف



 «؟ةه 1 مالسالا لود ميرات

 فكاضيقلا مئاد اًريك ارم اهللق ناكف هئاظف تع
 يناما لينو اريخ تمسوتف ترشئ.ا دابعلا (نيدلا رفظع)
 فتراربط يف شرعلا ىلوت ا هون يناهتلا لسر تقباستو

 ناورش وناىرسك هشرع يف هنأكف هسأي ماقملا ءىطو
 ناثلا ىلعال ممفرتل تدم هينص نبا اي هللا نيي يذه
 ناكرالا ديشم نامزلا لوط كلم ظنحي هللا ناف رشبا
 ترارثغااب ناف دق هبر نم ردلاو ريطال ردقف نع كزمثو

 رجرلا ةيانمب اًرتظنو اظمم كوللا نيب ام ثازال

 فراوكالا قااخ اي هدالبو هكلم ةلود نهلاب انا مدأت
 نرامأب اًدئاس هتصو دبا هئادعا ىلع انالوم هرصناو

 ناصغالا يلع قرو تدرغاه هرزا ددشا هلارز و يحاصمبو

 لث» بئارغلا ند اًريثك ىنلا هدادجا يسرك يلع هللا همحر سلج املاحو
 الدب' وا ائيع ىطعت ابامجو راشعالا ميزات لطباو اهريغو مهللاو زيخلا بئارض

 دجلا ميظنت يف دازو ٠ مهتاموكح يف لالقتسالا نم اعون ميلاقالا ماكح حنمو

 نم اهيلع قفني سرادملا ن٠ اًريثك أشناو ٠ ديدجلا يجنرفالا ماظنلا ىلع يسرافلا

 ٠ امسريغو رهشوبو زي ربتو نارهطيف صاخنا بيكا

 ' بهذلا ءاع بتكي نا اريدج المع لمع لب كلذ لكب هللا هحر فتكي مو
 هب اوقلعتو هاشلا اذهب نويناريالا رشبتساف هدالبا روتسدلاو ةي رهلا هحئم وهو الا

 ةلوقب هدالمآ روتسدلا حنم ناغ يدبم روتك دلا خرا دقو ٠ مهتاين هل اوصلخاو

 رم ريح نص راتخلا دما مم انءاح انندب يروش رمالا وه

 أ رثظع لدع يراتلا ام نازو اهداعاف اندادبتسا اهم اهم

 نر
 5 م 90 ١

 ةلالح نم مطوةحون.ملا م روحو دي دولا مروت دب نولزح نويناريالا انسب و



 رصمب ةبولعلا ةيدحل ةلودلا « وكم

 ميمرطو نزحي ميحرف لدبت ذا هيدي ىلع ميمعلا ريخلا نورظتني نيدلا رفظم
 قفاوملا) 1؟4 ةنس ةدمقلا يذ نم نيقب عبسأ هاش نيدلا رئظم ةلالج ةافول عزجم

 ( 097-19 ةنس ريان

 ةلالح ىلع ضم ا ددشا الذ 9 راش اقم ديملا يلو هاك ىلع 5 ةلالح ناكو

 ىلع اماش يلع دم ةلالج جوتن هدلاو يفوت املف ٠ اهءايف ناربط ىلا همدقتسا هدلاو

 لع ةلالج نأ نوثوديو هيد ُق دئاركلا ةئعصو ميخث لافتحاب ميظعلا ناريا يمك

 موحرملا ةلالخل كهعتو قيس م كلذ ريغ باغالاو روتسدلا نع ضار ريغ هاش ىلع

 يف هيافل همدق ىلع ميدقلا ءأقب نويغري موق هتناطب نإ نا ريظن نك 0 هدلاو

 بذسلو نارباب يرق حالصالا بردو هتل الج ىلع نورث نيام | ريثك ءال'هو سفنلا

 هدالب ريخ هيف ا ديدجلا

 م جت ا جال حج ومس سس

 رصد "ب علا راو هلورلا - الك

 رسم ىلع ناؤعلا م ناطلسلا .اليتسا ربخ ( 575) لصف يف انركذ ( ديمت)

 اهلاوحا مظني ةدم اهب مافا نا دعبو ٠ كيلاملا لود ىلع ميلغت دعب !ًرفااخ اهايآ هلوغدو
 هلبق نم اهيلع ابلاو شكرا كب ريخ ىعدب نم "هلع 8 هثئطلس ةع”اع ىلا اهحراب.

 ترايلم ناطلسلا هدعإ ىلوث ه3 0 يفوت نا ىلارصم ةيالو 5 كب ريخ يقبو

 نك اشاب دما ناكو ٠ اشاب دمحاب لدبأ موي 55و ربشا ةعست دميو اشاب ىفطصم
 بصنم دنسأو رصصم ةيالو نابلس ناطلسلا هيلا دبع ٌمرصم هتيلوت لبق مظعا !ًردص
 لوطي ءايشا اهبيس ثدح ةوادع اشأب دما نيبو هنيب ناكو اشاب ب هاربا ىلا ةرادصلا

 ركاسعلا ضب هسيلع مش اًريخاو رصمم هسفنل ةنطلسلا ىعداو اشاب دمحا يصعف ابحرش

 ميهاربأب لديئساو اناب مساق ىلا هدعب رصم ةبالو تدبع 7 ه 575 ةئس هولثقو مالا ٍِق

 مذك؛4 ةنس ىلا ىقيف م3589 ةنس اشاب ناملم مالعل مقأو ل ,لزع 5 «7 5 ةنس اثأب

 هبايغ ةدذلم هاع 97 ملا ةيراحت اهدعأ هلل ةدايق ءييبسبأ ناطلسلا همدتتسا اهيفو

 م ايي يل ل ا ا ا يمي



 « 1 مالسالا لود خيرات

 اشاب دواد ىلا رصم ةيالو ثدبع ه 446 ةنس يفو ٠ رهشا ةرشعو ةئس وحن اشاب ورسخ

 هدعب ىلوتو ه 531 ةنس لزع مع اشأب يلع هدعب يلوتو ه 407 ةدس يفوت نأ ىلا اهب ىتبف

 رصم ةيالو تديعو ه 55 ةنس ةناثمالاب لتقو رصم ةبالو نع لزع اذهو اشاب دمع

 ةنس لزع اذهو مداخلا اشاب يلعي لدبأو ه 514 ةدس ىلا ماقاف اشاب ردكسا ىلا هدعب
 مم يفوصلا اشاب يلعب اذه لديا ه 5171 ةنس يفو ٠ اداب ؤطصم هدعب ىلوثو ه

 مث اشاب كانسإ لدبتسا 31 ةنس يفو ٠ اشاب دوم هدعب ىلوثو ه 307 ةنس لزع

 لدبا مث ه 588 ةئس ىلا رقما اذهو ه 85 ةنس اشاب يسم عه 58٠١ ةنس اشاب نيسح

 سيوع مث ه 595 ةنس اشاب نانس م ه 551 ةنس اشاب يهاربا م مداخلا اشاي نيسحب

 ديسلا مه ١٠١ ةعس اشاب طروق عه ةفح ةنس اشاب دما ظناح عه هوك ةنم اشاب

 ١٠١١5 ةنس رادخ يلساا اشاب يلع م٠٠ ٠.5 ةنس اشاب يضخ مه ٠ .4 ةيءاشاب دع

 ةئسلا يف اشاب ن نسح مه 1٠١1 ةنس يجروكلا اشاب دع ث ٠١1 ةنس اشاب اب مهار 0

 اشايطصم مه ٠ ؟؟ ةنس اشاب دمحا ح٠ ل5 ةيس ٍيفوصلا اشاب دمش مث ةروكذلا

 َ ما ١54 ةنساشاب ىفطصم مت ملا ةنس اشاب رفعج مث مال ١55 ةنس 0

 ٠١1 ةنس أشاب ييهاربا عم ٠١1 ةنساشاب دمع م ةروكذملا ةنسلا يف اشاي. نيسح

 ةروك ذملا ه ٠١5 ةنس يف سهاملا اشاب يلع عه ٠١ ةنس سماخلا اشاب ىفطصم مث
 ه 1١81 ةنس ةناتسالاب لتقو لزعو ةنسملا تاذ يف ةيئاث سماخلا اشاب ىنطصم ديعا مث

 ةنسلا تاذ يف ةنات_سالا ىلا يعدتسا ع اشاب ماريب ىلا رصم ةبالو تدنسإ هدعب نهو

 دمحا مم41١1 ةنس اشاب ليلخ مغ م١1 هتيم اناب يروم م اناياتل# هدب ماو

 م46١1 ةنشاشاب دمهش دمش مول ٠419 ةئس اشاب نيسح مث ه١ ةدس يحروكلا اشاب

 اشاب بويا مه |6ا ةنا_ساشاب دوصقم م ١٠١45 ةيس يئاتسبلا اشاب يفطصم مث

 نمحرلا دبع حو لل ةنس اشاب دمحا ع ةنسلا تاذ يف اشاي دمج مو ةئس؟

 رمع ثم ١١717 ةهس اشاب يزاغ مث ةنسلا تاز يف اشاب دمع عم 1١15 ةنس ائاب

 نيسح مث ةنسلا تاذ يف اشاب جهاربا عد ٠١/4 ةئس اشاب دحام ه ٠١37 ةنس اشاب

 ةنس رادحلالا اشاب نسح مث ه ٠١91 ةنس اشاب نائع عه ١٠١ 4لا/ ةنس طالبجلا اشاب

 ةنس اشاب ليع امما مه 1١١١ ةنس اشاب ىلع معه 1١١١ ةنساشاب دمحا نه اء كح

 اشاب يمار دمع حما ١1١ ةنساشاب هرق دمج ع ه 11١5 ةنس اشاب نيسح حو ١1 ءا/

 اشأب ريهاربا مدا ١15 ةئس اشاب نيسح مث ها ١١6 ةنساشاب يلع اسم محد 1115 ةعس

 نيدباع ٌم م١١ ةنم اشاب يلو ع ه١ 1١؟؟ ةنس اشاب ليلخ مث ه11؟1 ةنسنادوبقلا

 ثلاثا ءزملا عم مالسالا لود خرا



 رصمب ةبولعلا ةبدحملا ةلودلا « 514

 ديحمم م١117 ةنساشاب بجر ثا 185 ةس يلرمزالا اشاب يلع مث ه١ ١ "07 ةنساشاب

 هّللادبعت ه١1141 ماعاشاب ريكأب عد 1 184 ةنس أشاب ىلع مت ه١ «١ ةنس يجتشانلا اشاب
 ماعيبلطلاشاب ناثع ٌعه9144ةيس رادحلسلا اشاب دمحم ثا 5١؟ةنس ىلرويكلا اشاب

 اشاب ناملس م9148 ماع اشاب ينطصم معه 1144 ماع ةيناث اشاي ريك اب مح
 ماعاشاب يمس م ه١ 16 ماع يلغدا ميكح اشاب يلع مث م1167 ماع مظملا نباب ريهشلا

 امابدجاع ما1ةمماع اشاب ا 5 هأاأوك ماع يمك ديلا اشاب دل

 | نيما دمحم منه #٠١ ١ ماعاشاب هللا دبع فيرش ُثه 1151١ ماع ريزو روكب فورحملا
 ماع ةيناث يلفوا يكح شاب يلع م ةنسلا تاذ يف اشاب ىفطصم مث 1135 ماع اشاب

 لماكدحا ه 11897 ماعاشاب قطصم مث ه 919/١ ماع اشابديعس دمح مث هه

 اشابةزح مه 119/1 ماعاشأب نسح 32 ١1/8 ماعاشاب ريك اي مث ه 11777 ماع اشاب

 معه 118+ ماع يلنرالا اشاب دمحم مت ه 1141 ماعاشاب مقار دمحم 9 ا 11/ؤ ماع

 ماع يسلبانلا اشاب ينطصم مث د 1184 ماعاشاب ليلخ ارق مث ه 1١8 ماعاشأب دمحا

 م1156 ماع اثاب تزع دمحم عه 114 ماع يلريك برعاشاب ىفطصم ع م 144
 ةيناثاشاب ليعاسا مث ةنسلا تاذ يف اشاب ميها رار ها ارا ؛ ليعامما مث

 كلك اعبامتلا اشأب يلع في رشلامث 0 كلم اشاب دمحم مث هللة 1

 مث ه ١١95 ماع نكي اشأب دمحم فيرشلا مث ه 9١94 ماع رادحلسلا اثابدمجم مث
 دمحم مث م8٠17 ماع يسنوتلا اثاب ليعاسا مث مه 1؟١٠ ماعاشاب ىدبع فيرشلا

 م1711 ؟ماعاشاب ركب وبامث ه1 ٠9 ماع ىل رصيقلا اثاب حلاص مث ه٠17© ماعاشاب تزع
 نويلوبان ريبشلامبلطب ةدايقبرمعم يلع نوي واسنرفلا ىلوتسا ه “1١1 ةنس يف همايا يفو

 فكراكأ» ىلا جيملتلا انب قيلي ةيواسنرفلا ةلمثا هذه ىلع ملكتن نا لبقو ٠ تربانوب

 لوقنف طقف مسالا الا مهعم نيينائعلا ةالوال نكي مل ىتح رصم ف ةوطسلا نم كيللالل
 مل هنا يتح اهيف ةلودلا رما ىلع كيلاملا بلغت وهر صم: ةالولا دم رعق ببسنا معا

 هيلع فوقولا تدرا اذاف هحرش لوطيكللذ لبصفتو مسر الب اسا الا يناثعلا اشابلا نكي

 خبؤلا : ةرضحل ثيدحلا رصم خيرانو يثريجلا خي راتك رصم ةصاخلا خي راوتلا يف هعجارف

 كب يلد دادبتسا ذم مهتلاح ركذ ىلع رصتقاسف انه اما ٠نادي ز يدنفا يجرج ققحلا

 رصم كيس ةنطلسلاب هراثئتساو قجانسلا ريكو ءارمالا ريما ادخ جيهاربا كوامم طولب
 هم 111/4 ةنس



 «5وؤك» مالسالا لود خيرات

 كب ,دممم :دايقب (ثيج درج اهرمأ هل تو رسم ةيالوب كب ىلع مدق تبث نا دعب
 نامالاب اهكلم ةدج ىلا لصو املو ٠ ةكم نم فيرشلا جارخال زاجملا ىلا بهذلا يبا
 رهتشاف ءرصعىلا عجرو هناكم هريغ ماقاو اهنم فيرشلا درطو ةمركملا ةكم ىلا ناس من
 يف ةلغتشم تناك ةيلعلا ةيناثعلا ةلودلا نالو هللوصو هتوطسب سنتفلا اذه دعب كب يلع

 ره ا كب ىلع دوهظل ايعاد ثالذ ناكو رصم رماب متهت رف ايسورلا برحم تقولا كلذ
 ناؤع نيب و هنيب ةرفنلا عوفولو رمعلا رهاظ خسيشلا اكع ىلع يملاولا ناك تقولا كالذ فو

 مايقلاب هلردقممدعلو ةيلعلا ةلودلا ىلع جورطخاب هسفن هل تلوس قشمد يلاو قداصلا اشاب
 جورللاهل نيو ةسيفن انتو ايادهر عم يلاو كب يلع ىلا لسرا ةدعاسم الب رمالا اذهب

 هل سرا ًاميظع اشيج زبجو ماشلاب كب يلح ممطن ايكالتما ىل- هدعاسي نارلع ةي روس ىلا
 ةلدرلا ةهج ىلا م ١9/7٠ ةنس شيلا اذه لصوف روك لملا بهذلا يلا كب دمحم ةدايقإ

 الو اهلا ١ ليقام لع ش خيىللا غلب ىتح هركسعب رمثلا رهاظ خيشلا هيلا مقنا كانهو
 هلاجر تبثي لف لاتقل هر 7 جرخ كاذ ععو عانرأ هلاثتل مهمودقب اشاب نامع مع
 نامالا نيبلاط قشمد لها هيلا جرخش ىشمد رهاظ بهذلا وبا ميخو اومزرماو اليلق الا
 نم باطف ةعلقلا ىلع عقادملا قالطاب رماو ةرازولا راد يف رقتساو ةئيدملا لخدو مهنماف

 1 اهيا ةملقلا مستو نامالا اهب

 دحا ) كب ليعايسا هفوخ اهتءلق ملستو قشمد بهذلا وبا كب دمحم لخد نا دعبو

 نه املاب واخي نا نم دب ال ةيلعلا ةلودلا ناب رومالا بقاوع نم ( ةيرصملا ركاسعلا داوق
 حدب از او هللا يضع دقف ناطلسلا يصع ندو ماقتنالا نيعب رصم ىلا تفتلتف برحلا

 ريغلا رييغتلا اذهل اًريغكأ سانلا بحعف قش.د ًاقرانم هركاسعب اليل بهذلا وبا ضم
 ليحر ربخ اثاب نافع غلب الو ٠ هلم ىلا لك همم نمو رمل رحال خيشلا عجرو رظننم

 منام البابلخدو ىقشمد ىلا عرسا بعذلا يبا

 فتاك ذا يفثلا لك كب ىلع ريمالا بحعلف ةأحْخ رصم بهذلا وبا دمعم لصوو

 بسلا لمجن ةتغب هن دوع بيس نع هلاسو 5 اشاب نائع هد رطو قثمد ىلا هلوخد عي

 كب يلعربمالا بنكق ركملاو ةنايلغا ىلا مهبسنو هتريشعو رمتلا رهاظ خبشلا فلصت
 خيشلا هنبا هيلا لسراو بعذلا وبا هيلا هازع ام اًركنم هباجاف هبتاعي رهاظ خيشلا ىلا
 ثبليطو ٠ يهذلا يبا ةنايخ كب يلع ققحتف * هصالخاو هلوق قدص ىلع ةنيحر ناثع

 اكسع كب ِط ريمالا ممجن لاجرلا دشحي ًادتباو ديعصلا ىلا جرخ ىتح بهذلاووبا



 رصمب ةيولعلا ةيدمحملا ةلودلا «مااو

 ليعايسا قفتاف بهحذلا يلا دسم لاتقل هد مدقتلا كي ليعاسا ةدايقب مبلسراو

 ةنيغكلا شويجلاب ةرهاقلا ىلا اوداعو كب يلع ريمالا ىلع بهذلا يبا دمحم عم كب
 وبا دمحص لخدو رملا رهاظ خيشلا دنع اع لا ةرهاقلا قهرش نا كب يلع رطضاف
 تنوكلا ىلا رهاظ شيشلاوكب يلع بتكو هاهيذدإ بطخو اهياع ىلوتساو ةرهاقلا بهذلا

 حايتراب اتوعد يلف امتدحني نا طسوتملا رحبلا ِق يسورأا لوطسالا ريمأ فولرا

 0 ماشلا ندم نه افأي لا ىلع رهاظ خيشلا دعاسو لاجرلاو لاملاب كب يلع دماو

 255 نم ٠ ابصالتس ال رصم ١ ”دصاق راسو رفظلاب ن أ هل سورلا ةدعأسم كب 7 ىأر

 ديدت لاتف دعنو ةزغ راوخت ناعما ىق جملاف هلاتقأ كب دمع لربو بهذلا يبا كب

 ةرهاقلا يلا بهذلا و أ كب د# هذخاف مام وه عقدو ةعم نه رثو كب يلع مزهنا

 هحارج يملا عضوب مشرمأ ادب نأ 0 اذا ىح هحرح نووادي نيحارملا ةلرضحاو

 ةعم يفو ٠ بهذلا يلأ كب دمحل ردعهر بكتساو لاحلل ككب يلع تاق هرمأك اوعضوف

 نم دالبلا صالخمال ةريغكا شوج 0 ل لا نذل ربا كب دم رام 4 ١
 لعق ا لها ف ناو ة ةونع ايحتتفاو اهي اخ قيضو افا رص“ م ٠ اهياع اوب 8 نيذلا يدبا

 اهنم جرخو رع ما رهاظ خيشلا اهيلاو تاغ 3 دصاق مدقت مل هلذع معا ٍ ع 5-5

 يلاهالا فاخودالبلايفاب هل تنعذاو مئاءربغ نم اباخدو كب دمحم اهيلا لصوف يراه

 ماشلاو رصم ىلع ريرقتلا بلطي ةناتسالا 1! لسرا مث ٠ هلعاط تحت اولخوو ةتوطس

 ١١8 ةنسيافلا عيب ر م8 يي يقول هنال د 8 0 5 ل هنا الا كلذ يلا بيجاف

 رهزالا م ا ة ةسردم ْى هونفدو ةرهأقلا ىلا اهب اوناو هتدج رك اسعلا لمحت ةروك ذا

 ايبمايا يفو دلبلا - ينادلاو جملا ريمأ لوالا كب مهارباو كب دارم مدع رصف يأونو

 نآلاكلذ رك ذيئأيس 5 تربانوب نويوبان هدايقب ثوب واسنرفلا يلا هع تقام ةئس 3

 نولوطر *ىفةيواسأ نقلا رور ثارغأ لسان كو اواو 0

 راخذلاو دون 1 لقفل نفسلاو بكار 8 نه ١ كو و لئاقء +5٠٠" نم 0 ًافلؤ. ًاعيج اشح

 ونام ١1ه يو ءةقلمم مولع يف نيعراب الع ١ وحن هش فدراو برملا ددعو

 هريس ةهجو دحا ماسي نا نود شوملا اذهب نويلوبان راس ةروك ذل م 1994 ةنس

 ةيردتكسالا ماما هلك ايم تسر ولوب”يفو٠ عافدلا ديدش يءيلشروالا انحوي سيدقلا

 ةرهاقلاىلا راسو ريياك دئاقلا اهؤ كرو ةواع اباخد م اهنم برقم ىلع هدودح لزناو



 « ماكر مالسالا لود خيرات

 ةلابق ةبابمأ ةئيدم ىلا هريس لصاوو همزهف كيلامملا نع ةمذرشب كب دام هضرتعاف

 يف كب دارمو كب ميهاربا نيبو هنبب مارهالا ةعقاوب ةفورمملا ةمقولا تناكف ةرماقلا
 اووي مل مهما الا عافدلاب ةعاحشلا تايا كيلامما ىدباو ةروكذملا ةئسلا نم ولو ١"

 ناطاسلا فياح هنأ ن ناعأو ةرهاقلا هدودجو ترانوب لخدف نيبسنرفالا ماد ىلع

 امأ ءيماوأ اوصع نيذلا كيلامملا ةبراحو اهف هتطلس ديطوتا لب رم حتفل تأي و

 قحلف كب مارا اماو هراثأ عببتتي نم نويلوبات لسراف ديعصلاب قحلف كب دايم

 نييواسن رفلل رمي سعال بتتساو + * ماشلاب

 تيما ةدولعم ريغ ةبج ىلا نولوط نم تربانوب جور ارتثاكنا تملعالو

 بقعتي ناريهشلا نسل: لاريمالا ةرمإب اينابساب سداق ةنيدمةرصاحم تناك يتلا اهكل سم

 ةيرددكسالا برق ريق ينا يف اهب ىتتلاف اهدجو اميح اهبرضيو ةيوانن رفلا كارما

 ريمدت نع تاما مك رو يواسنرفلا لوطسالا نيب ةلئاع ةعقو تناكف

 يواسن فلا لوطسالا

 ابشجج جارخاو اسنرف ةبراحل دادمتسالا يف تذخا دق ةلملا ةلودلا تناكو

 ًاقوخ رصم ن٠ نييواسنرفلا جارخا ىلع اهدعاسم اريلكا املع تضيرعو رصم نم

 تمرباف اهك ارب اهدادماو اهتدضاعم ايسور املع تضرعو دنطا ىلا اههرط عطق نم

 ما1ا/ه4ةنسريمتبسال يف اسرق ىلع بر ها ىياعلا بايلارهشاو ثالثا لودلا نيب ةدهامم

 دشح يف ىيلاملا بالا دذخأو ىصم وحن يسورلا لوطسالاو ىنائعلا لوطسالا راسو

 يف ةيقاب ةيزيلكتالا بك أرما تئاكو رصم ىلا فحل سدورو قش.د يف شويجلا

 اسنرف نيب لاصتالا طخ يسورلاو يئاملا نيلوطنالا عم تمطقو طشوتلا رجيبلا
 رصم لّتحا يذلا اهثيجو

 نا دارا هتيراحل ةروكذملا لودلا بكارمو شويلا عانجا ترباثوب ىأو امو

 رصم نم ضف ٠ هبرهل اهدادعتسا لمكي نا لبق أضيا ةيروس ذخإب ةلودلا تغابي

 ةئس لئاوا يف دليلا اذه لحاف شررملا قب رطب ةيروس يلا لئتاقم فلا ر.شع ةثالش

 مادا اع راصحلا ماقاو اكع ىلا غلب مل ” افاي مث ةلمرلا مث ةزغ فخ مل مما

 ةثيدملا هذه ءانم ةيسأرلا ةدحتاملا كارا لبانق هتدكاعو ًادومت أ اعافد رازحلا ا ءأاو

 رصم ىلا دوعلا نمأدب دن 0 هركسعيف نوعاطلا انف 3 “ اهسقا ندتربانوب نكي م 58

 شرحلال صو مث م*ما1/ؤ9 ةنس ويامالا يف اهلخدو ةرعاقلا ىلا هشيج نه يب نا و



 رصمب ةبواعلا ةيدمحما ةلودلا وماكو

 ةرهاستلا نم تربانون بهن ريق يلا يف لحو سدور يف للأت دق ناك يذلا يناينلا
 ىلا مزهناو ًاريثك ًاقلخ مهنم لتقو مهلع بلقتق برحلا ران ميلع ىلسأو مها وان

 ماا/ةكةنس ويلوب؟ هيف كلذو مهدئاق اشاب ى 00 ساو اع نم يش ندكأرلا
 ةيواسنرفلا ةيروبا لاوحا نا ترباثوب غاب ةروكشلل ةنسلا نه سطغا ؟<4 يفو

 زياكذ الا مهب رعشيلو اركتتم مهب رفاسو هشيح داوق ضعب هعمو ةيفخ ”لسناف ةبرطضم

 رخاوأ يف سراب ُق ةتغب رربظف طسوتلارحبلا فق ميل | سمع راشاناو مهيقأ سم ديد ع

 دو شرحا اذه ناكو ١و ربدكل رم نلتحلا شيلا ةداق كرتو .٠ 7 البقيه ةنس

 نيو هني لاسالا طخ عطقل دادما وأ ةدحل هل لما الو ءاولاو بو رملاب همصأ كله

 نه رصم صالختسال ىرخأ لح دادعأ ف ةدحم ةيلعلا ةلودلا تناكو 3 اسرق

 اذه يف تامثلا نع رييلك سكي ناكمالا ف اع ام دعاس ايسورو ارتاكناو ني واسن رفلا

 لاريمالاو شيرءلاىلارضح دقناك يذلا مظءءالاردصلا اشب فسوي م. قنتاف فقولا

 ركسملا بحسب نأ ىلع شيرعلا يف م 18+ ةنس رباش 74 يف يزياكنالا ثيمس

 نودواسن رفلا ذحا ا نكلو «زيلكنالا نك اسم ىلع اسنؤىلا اه هحالسب يواسن رفلا

 هتاود نا ربل غلس يزئاكنالا .ثءود لاريمالا لسرأ عالقلا صضعن نع رالخلا ي

 طاشتساف هزياكت الا دربهحالس وا #رفلا ركل ىتلي نا الاءدقع قب اسلا قافالا زيمم ال

 ردضلا ةدايق رص ىلا ىلا ناك يذلا يئاملا ركسعلا ةبراحل بهو ًايضغ ربيلك
 يلع افاءضا وبرب ناك ينامملا شيجلا نا عمو * نيب واسف رفلا دي نم اهءالتسال مظعالا

 م0٠18 ةلئم سرام 4 يف ةيرطملا دنع ناة حلا لياقت ام نكل نييواسنرفلا دع
 ةيكشمب ريباك داعو ٠ ةردك رش نيبنامعلا أوردكو ارهاب ًاراصتنا نودواسأرفلا صا

 ساسلا مرشاف هتيغ يف اهيلع ذوستسا دق كب ميهاربا نا دجوف ةرهاقلا ىلا ًارفاظ
 لخدو ماي ةرشع اهعراوش يف بر ا كا اهنم ا ريك امق ب برخو الع

 قحأبممو التت دللا لها يف اوذتأو هيف مو. اوطبرو رهزالا عماجلا نويواس:رفلا
 اياع ىلوتساو ةرهاقلا ربيلك لذدف مهطعإ رثو مهضعب لتنو ةرونلا ءارما مزهما

 ةنيكسلا تداعو لاوحالا :تادهو نيرئاثلا عم مهداحتا تن نم ختاما ضع لتق مث

 0 دودج فوم نيكك يأ ركشي رب ياك ناك 0 و ٠ ةئئملا هده لو هيلع تناكام ىلا

 ناتسي هزيش وهو املس همس ياح كولعص هي هيلع لخد اهف هةتطلس تيحاثو رم

 لتاقلابرهوم 18+ *ةلس وينوي 0 يف هلثقم ناكو هيلع ةيضاقلا تناكف ة ةيدع هئمظو



 409 مالسالا لود خيرات

 هولتقةنونافلإ ةكاحلا دميو لتقلا هيف عّقو يذلا ناتسبلا نم بيرق نائسب ىف هودجوف
 ميئالا لئاقلا اذه ىلع رثستنا 5 مولع تتي ةثالثو وه

 أ دق تراك اذهو هعضوم ونيملاراجلا يواذرفلا ركسعلا ماقا ربيلك لعمقم كعلو

 اوازناو نيب وانرفلا ىلع رصنلا رييغتلا اذه دعب زيلكتالاو نوينائعلا نقياف هللا دبع ىستو
 م١٠18 ةنسسرام ؟١ يف هومزهف مملاتفا ونيم لارتلا راسن لتاقم فلاني/الث ريف يلب

 محل نو هل صانم الللثرا رايلي مدئاق ىارو نيب وانر ملأ ٠ نه اهيف يف 2 2 نم اورصاخت

 تمرب | تناك ينلا طورشلا ىلع هاقفاوف ميلستلا عاب يزيلكنالاو يناثملا نيدئاقلا رباخت

 مهحالسإ م 3 ١ ةئس ولو : روش يف رصم نع سدسأرفلا لجناو ربيلك نود ف قافثالا يف

 ةدس ريمشم < يف ص نأ ىلا ةبردنكسالا 5 أروصعم وئيم لارنملا يقلد م امو مددعو

 نم ريثك قلخ اهيف كله يريلكتالا يناثلا شيجلا عم تناك ةعقو دعب م١
 محامو مثددعو مهحالسإةب ردنكسالا نم ماوجر خام ذراملا طورشلا ىفتقميو نيقب ر ملا

 رص تداعو ةلبخلا هده تت عنا 8 اسنرف ذ ىلإ ةيزيلكنالا بكار 5 اعيمجح مهتلمحو

 تناك 5 ةيناينع ةبالو
 مظعالا ردصلا اشاب فسوي ملتسارصم نم ةيواسنرفلا رك اسعلا باحأا دمبو

 اشاب ناطبق نيسحو اشاب فسوي ربدو ناطلسلا ةلالج مساب ةرهاقلا يف ماكحالا مامز
 انني مهضعب لعقو ريق لاب هلوطساب ةميلول مها عا ريخالا اعدف كيلاملا لايتغال ةديكم

 ةيزياكتالا ركاسملا تبحسلا# 0 ةزيملاب مهو وقرحأو اويهتفهركاسع رمادقل والا نآك

 ناكالو _ كيلاملاو ةيناثعلا دونخلا اهعزانتي رم 4 تيقب و تيك لاريمالا رماب د مهم نم

 أشاب ورعسخ ةيلوت ىلا اشار فسوي ىعس ةيالوا ء ايعاب موي يناغع لاو ةيلوت نم دبال

 لسراو هبلط يلاعلا بابلا باجاف ةناتسالا ىلا كلذب بتكو ناطبق اشاب نيسح اك

 كلذب نذاوملا نامرفلا

 هتا قت ذاو هالك ةنسرىلوالا يداج 1١7 يف رصم ىلع اشاب و رمسخ لوف

 ةيالولا ىمرك ىلع سل اح لم يس كيال + ةيقايلا ةيقبلا ىنفأ اذا ١ الا هرمآ بتتس ال

 كب دمحمو يسيدربلا "كب نافع رمأي تقولا كلذ يف كيلاملا ناكو ٠ ٠ مهتدأيا ف

 ةرهاقلا الا يلاعلا بايلا ةطاس يف 7 ١5 ذأ نكي و ٠ ديعصلاب اورث 5 6 بتقو ينلالا

 تاير عد موقي ام, ليصحم اشي ورملشخس عطسسإأ لف .٠ امهم امو ةيردنكسالاو



 رصمب ةيواعلا ةيدمعما ةلودلا «85 05

 رماف ٠ هتيب يف هوسيحو رادنزالعاب اوطاحاو م 1808“ ةنس ويام " يف اوراثف ركاسعلا

 يهاط لخادتف ماصخأ دتذأو اذوضلا تلع ىتح عفادملا مهلع قاطن نأ اشاب ورسخ

 ملف ندحا يف ينتلاب لكتتملا كلذ فرص ديرب اشاب ورسخ برح ناكرا اشاب
 مصاو المفةاصملاعم دحتأو اشاب رهاط ظاتغاف * ةاصعلا عم هداحتاب همهتاو اشاب ورسخ

 اهنم راس مث ةروصنملا ىلا هتيشاحو هميرجم رفو اثان ورسخ فاق راوسالا اومدهي نا

 ةنصب رصم ىلع هورفاف ناويدلا بابرأ عججو ةصرفلا كلت اشاب رهاط زبتلاف طايمد ىلا

 ةيالو يمرك ىلع اشاب ورسخ نع اضوع ىلوثي نم ةيلوتب رماوالا درت ىتح مقوم ماقماق
 يف هولتقو هيلع اوراث مهل هعفدي ام هيدل نكي مل ذاو مهتابترم همه رك اسعلا ثبلطو رصم
 بورحو نئذ ودعا دح م 1١١ ةنس ىلا ه 1؟14 ةنس نمو ه ١١1 ةنع رفص رهش

 يلع دمع هل روفتملا موحرملا لخادت ةدملا هذه يف نالو رصم ةيالو ىلع ةالولا ضعب ماثو

 رثاظنف الف السادت رعم رما يف اهددصي نحن يتلا ةيولعلا ةيدمحملا ةلئاعلا سأر اغاب
 روك ذملاءاثاب يلع دم خيرات يف ليصفتلاب كلذ



 أ

 «7.ةهر مالسالا لود مرات

 اساب ىبعرمت - 7
 م 1408-1448 ةئس نموأه |؟ة4- 185 ةنس نم

 م 11714 ةنس واه +١18 ةنس اينو دكم لامعا نم هلاوق يف هللا همحر دلاو

 داليم موي يفو ريبكلا ردنكسا نطو يف دلو هنا هلوقب | ريك رخفي ناك اذلو
 دلو دقو قرطلا ةرامخ اًياوتم اغآ يهاربا وعدملا هدلاو ناكو ٠ تربانوب نويلوبان

 اغا يهاربا يفوت ما 1807© ةنس يفو ٠ ىلع دم الا مهن« شد ل اًدلو 4

 ناك يذلا اغا نوسوط هع هلذكف ٠ ةسارلا زواحتي : ىلع دمهم هئباو هتارماو

 يلع دم حصاف يبلاءلا بابلا رماب ليلقي ثاذ دعب لتق هنا ريغ هلاوق ىلع ًااستم

 7 هلوعي نم هل سيل امني
 ىلع دمم دلاوا ادق اعيدص ةطسوارب ىحتب ري فورعملا ةرإبلا ظفاحم ناكو

 طاشنلاو ةممطلا ثايا نم ىدباف هنبا عم هتيبرتب ينعو هلزخ» ىلا هذخاو هيلع قفشف
 موسرلا مهد اهلها ىبأي يحاوضلا نم ةيرق يا هذافنا ىلع موي تاذ يبلولا لمح ام

 ةالصلا ءادال اهدج. سم لخد ابخلب الف نيحاس» لاجر ةرشع يف اهيلا هريسم ناكو

 مهب راسو لالغالاب ميلبك هيلا اوريضح املف ةعيرالا ةدلبلا نايعا هيا ىمدتسا مث

 ةلبا الا نكت لف مههيلختب اوه م اذا ميلتت ادت« هفيس !ًرهاش يلاهالا نيب

 كولب ةمتر ىلا كلذ بقع يلاولا ءاقرف ٠ اهلك ةرخأخلا موسرلا تيدا ىتح اهاعضو

 كرتف هلاح تعسوف راّمعو لام اهو ةقلط» تناكو هتايي رق ىدحا هجوزو اثاب

 رجاثلاب ءانثالا هذه يف فرعت نا قذاو ٠ ةراجتلا ىطامتو ةيركسملا ةمدخلا

 فانصا يف رجتاف هلاوق يف اسنرفل الصنق دحاو نآ يف ناك يذلا نويل يواسنرفلا

 فاو حير ىلع اهنم لصحو ( ناخدلا ) غيت
 جارخال رممم ىلا ريستل ةلمح زيي يلاعلا بالا ناك م١٠18 ةنس يفو * "1
 2 انف 4

 لئاقم ٠١ مهجي نا ةطموارب يجتب رج ىلا رماوالا تدروف اهنم نيب واسر غلا
 نم ةيتكلا كلت تراسف ٠ !ًدعاسم ىلع دممو !دْئاق اغأ ىلع هنبا لعجو ليف
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 2 رصمب ةيولعلا ةيدمحملا ةلودلا «”:5

 نويواسنرفلا رصتنانكلو ريق يبا ىلا اشاب ناطبق نيسح ةدايق تحت ةيناثملا ةراهلا
 ىلا داعو ىلع دمه اهتدايق دبع نا دعب هتبيتك اغأ ىلع كرتف ٠ ةلجلا كلت ىلع
 ةيناثملا ركاسعلا ةبراعي تناك مث ٠ يبشاب كيب ةبئر ىلا يلع دم ىقتراف هدالب
 ىهالاو مهيلع مهراصتناو ونم لاراجلا دبع يف ةيواسارفلا ركاسملا مه هي زيلكنالاو

 كب رم اك رصم نم نيب واسن رقلا باحسلاب لاحلا
 ىلا قتراف هتمدخ يف ىلع دم لخد رمع» ىلع ايلاو اشاب ورسخ نيمت الو

 فالا ةمب را وا ةثالثل ادئاق حبصاف همششرس ةيئر لان مث يثاب كولب يبق ةبتر

 حن دقو كيلاملا ثيعنم رصم صيلختب منع اشاب ورسخ ناكو ٠ نيينالالا نم
 ىلع هودعاسيل كيلاملا ىلا برقثي نا ىلع دم ىأرف أمات سبل نكلو كلذ يف

 ءامعز دحا يسيدربلا فااحمل هسفنل رصم صالقتسا نم هرلخب رودي ام ذيفنت
 رارقب تهتنا مهتابترم ركاسعلا بلطل ةنتف تلصح ه 118 ةنس يفو ٠ كبلملا

 ىتح ًاموي 1 الا ةيالولاب مقي مل اذه نكلو نقوم اشاب رهاط ةباوتو اشاب ورسخ
 هذه يلع دهم نهتناف ٠ هلتقب لاحلا ىهتناو مهتايترم هئم نيبلاط ركسملا هيلع ماق

 دمحا هدعب ركسملا ماقا اشاب رهاط لتق امو ٠ اهيلع ىلوتساو ةملقلا لخدو ةصرفلا
 ةنيدملا كرتي نا هومغرا ىتح هتضرام» ىلع كيلاماو ىلع دمج دحتاذ اشاب

 يلوتبل ( يسابارطلا ) يلرئازجلا اشاب يلع لسرا كلذب يلاعلإ بابل رع الف
 ديكلا ىلا دمع رصم ىلا اذه لصو الو ٠ اشاي ورسخ نع ًالدب ريهم ةيالو

 هيلع ةدئاعلا تاكو مهل اهبصن يتلا كارشلا يف وه مكوف يلع دممو كيلاملاب

 دممو يسيدربلا زوف تار اماف ينخ فرطب ثداوحلا بقرت ارتلكنا تناكو

 وهو !ًدينع ًامصخ اهيلا تبجو اعنيب يرصملا رطقلا ماستقا يف اعرش اههناو يلع

 نيحالنلا نم 'ريثك الام هقثع دعب ممل كب دارمل اكوامم ناك هلصاو يفلالا

 ,ىلا ربحسناو مارهالا ةعفاو يف اح الب ىليأ دقو باصتغالا قي رطب ودبلاو

 زياكتالا ىلا فازت رصم نع نوي واسن رغلا ىلجتا اذا ىتح هال م مه ديمصلا

 ناك هنا ىتح هخذبو هفرتب للا برضي ناكو يبقا هجولا يلع ًاكاح هونيمف

0 
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 هل بكرتف ءازجالا ككفم ًاكشك هعاتم نمم ذخا رخآ ىلا دلب نم لقنت اذا

 يتلا ةديكملا نم هصالخ دعبو ٠ لترا اذا ل# وأ ةماقإلا دارا اذا هؤازجا

 يف راس م 180١ ةنس كيلاملا مادعال اشاب ناطق ةظساوب اشاب ورسخ اهدعا

 يف هلا هذاختال ةصرتلا هذه زيلكنالا زهئناف اردنول ىلا يزرلكلالا لوطسالا

 ريق يلا ىلا لصوف ارالكنا نم يرصملا رطقلا ىلا .داعف هودماو هوعجشف مهيديا

 هتوطس ىلع فاخ يفلالا مودقب يسي دربلا ُ اما ٠ م1804 ةنس رياربف 1؟ يف

 زءواف نيمصخلا نيذه دحا نم صاقلل ةصرفلا هله رع دهم زرتناو عايضلا نم

 ةديكم يسب دربلا ربدف ينايلالا هدي هدعاسو يئلالا دئاكملا لمعب يسب دربلا ىلا

 هركاسع مم يلع دم حبصاو ٠ ديمصلا ىلا وه اهو ينالا لها اهيف لتق

 رمالا صاخ ايو ٠ ريصم ىلع ةدايساا باو هكيلامم عم يسي دربلاو نيين ايلالا

 ديلاقم كرت لب لوألا ربظملا هل نوكي نا يلع دمحم ءاشي ١ لع ددتو يسب دربال

 ليحشست يلا ةيلاملا ةلاحلا ءوس م ناك هنال هنم ةفيطل ةليح يو يس دربال ىمالا

 ىسيدربلا اوبلاطف روبش ةينا# تارخآتم ىنايلالا دنولل ناكو ٠ رمألا ةماقئسا ابعم

 كيذا يفكي ام همم سيل وهو مه دنطا قاقحتسا مفد نم دب ال ناك ذاو اهب

 هذه تمئس دق يلاهالا سوفن تناكو ٠ ةديدج ةبي رض يبلاهالا ىلع برض

 ةصرفلا هذه يلع دمحم ىأرو ٠ ةايجلا ضعب اولتقو ةبي رضلا هذه مفد اوباف ةلاحلا

 رق ةببرضاا ءاغلا نلعأو دجاسملا دحا ىلا بهذف هدصاقم روذب رذب ةيسائم

 دمحم يعرب ىفاا ةياغلاب هباعصاو ىسدربلا سحا دقو ٠ هيلا اوزاحناو هنم ىلاهالا

 يسب دربلا تيب ةرصاحمع ع رشا يلع دمعم نكلو دئاكملا هلاوربدف هلمفي اهيلا يلع 1

 هلاجر عم هنم ج رخو أل تيبلا اذه باوبا حتف نا الا يسيدربلا عسي لق

 يف ناكو يلع دمحل صلخ رمالا نا عمو ٠ ءارحصلا ىلا اهنمو ةملقلا اًدصاق هلاوماو

 عضو“ يف هسفن مضي نا أشإ مل هرظن دعبل نا الا رص٠ ةيالو ىلع سولجلا هناكما ,

 يمن نإ دعب هنك« نم اشاب ورس+ جرتساف ردغلاب ةمهتلا ليبس اهيلا دهعو ةنظلا

 راث ىتح مايا ةثالث ضمت مل هنا ريغ ٠ لفاح لافتحاب هبصنم يف هسلجاو هرك ذ سانلا



 رمصمب ةيواعلا ةيدمحلا ةلودلا «ممو

 ةيردنكسال 0 اثاب ديشروخ اوبختنامت ةناتسالان ديشر ىلاهولسراو هيلع دنجلا

 هدونحو يل دع باس مك الا همام ىلذ او سأج 1و ر<و٠ ىلع لاو

 هع نا دعما تايهض هب دريأ ًاثيح هسفنل دخت نا دا راو باح فا نيينايلالا

 لوا رصم اولصوو ( ةيراخلا ) ةالدلا ن“ دج هيلا مدقتساف ةجاحلا تقو

 فنرا هئاؤ كيلالا براي ديصصلا تاهج يف يلع ديحم نأكو هه ةئس

 دوملاب عرساف نيينايلالا يلع اي نيمعسا نالدلا ءالءو مدقتسا اشاب ديشروخ

 ةروصلا هذه ىلع يلع دمع ةدوع ند ةنحخ اشاب ديشرو> سجواف هلاج رب ةرهاقلا ىلا

 اوأسأف ديدجلا اا ديشروخ ركسع ةالدلا امأ ٠ ءيشب هحتاذي مو هظيغ مظك هنكأ

 اويقرتو ةلاحلا هذه يلاهالا مكس ىت> قاطت ال ةحردب يلاهالا يف ةريسلا

 اهرييغتل صدروفلا

 اشاب ديشروش هسبلاف ةدج ةيالوب في ضف طخ يلع دمحل درو رفص ؟ يفو

 1 ىلا باهذلا ل دارا هناك يلع 552 جر ٠ ةيئرلا هدم نيصتغ هللا قوواقلاو ةورقلا

 ْ ديشروخ دنع نم هلؤنم ىلا مجار و امال و رسم ند جرخيال نا ةسفن يفو هدد

 | مدنع اشابلاوه اذه مهل لاف ةفولعلاب هوبلاطو رك اسءلا تراث رفسال دعتسيا اشاب

 قام دادزاف ق 20 رطلا لوط رماذلا ىلع بهذلا رك راش راصو هةكدب ادصاق ة راسو هوبلاطق

 ربي يلاهالا بولت
 ! ةيالو ىلع ايلاو نيمت يلع دمم نا ءاهملاو خئاشملا ًاصوصخو يلاهالا ُ اكو

 | يلد دمتم ازلا ىل: اوهزعو ريخلا اذه اكدج اذاتسا بيرق نع مةرافيس هثأو ٌةدح

 "” ( لمفلا اذه ىلا ميكرح يذلا وه يلع دمم نا لاقي و ) ه٠ نم جورألا مدعب
 لرغ رم هل اولاقو يلع لع لزأم ىلا اوراسو ه ١7 ةئم رقص 5 يف اوعمتجاف

 امي اولاقف « اذا نودي رث نمو ه مط لاف « انباع ًابلاو اشار ديشروخ لبقنال

 ,هذسهب نيصتخلل ناطنقلاو كركلا هوسبلاف لبق مث الوا مئتءذ « كاوس لبقتال»

 ىبأ ةعلقلا نم لزني نا اشاب ديشروخ ىلا اواسراو ريع« ىلع ابلاو هب اودانو ةينرلا

 ىلع ىلع دمه ةيلوب نامرفلا دروف كاذب يالا بابلا ىلا اويتكو اهيف هورسماحخل
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 اذه جرت اهنع اشاب ديشروخ لزعو ه 1؟+٠ ةنس رخآ مي را١ يف عم ةيالو

 | هرما هل بئكساو ىلع دمت اهملستو ةناتسالا نء رمأب ةملفلا نم

 اوئقياف هتوطسو هنعابش نم هنوملعي ١ ىلع دمع ةيالوب كيلاملا ظيغ دتشاو
 . هجارخال سئاسدلا سد ىلا اودمءف ةيلكابنم مذوفن عبضي رسب يقب اذا هلا
 اذسهف ٠ مهملاصم ىلعافوخ دشأ هركذ مدقاملا كيلاملا ءامعز دحأ يناالا ناكو

 ىلع طظرتشاو يلع دع ملجم ىعستل ارثلكلا ةموكح رباخ يلع دهم ةيلوتب 0 املاء

 اسارف لصا# مف ٠ رمالا اذه مت م اذا اهيف ارتاكنال يئانك رصمعب نوكي نا هسفن

 ىلعمزع ارتاكنا يعاسم حاجت مدعب ينلالا ع الف ٠ اهامسم لقرمف رئاكنا يعاسو

 ريس ةرباذل والا دام . اقتني لف ناذثالا هاضري :يش ىلع يلع دمم ةحلاصم

 كبيلاملانع وذملا هممو اثاب ىسوم همسا ايلاو ثميف يلاعلا بابلا اذه عنق ارثلكلا

 مدعو ةهج نم كيلاملا دصاقع يملالا بابلا يفت ةناتسالاب اسن رف ريغس مايق الولو

 يفلالا زافو رمالا مل ىرخا ةهج نع اثار يلع دهم ريغ لاول عم لها لوبق

 يلاملا بابلا رططا رسعم لها جايهو روكذملا اسنرف ريفس مايق نكلو ٠ هدصقم

 تفمضف يناالا مث يسيدربلا يفوت ليلق دعب و ٠ رسم ةيالو ىلع يلع دهم تيب

 يلع دمه ةضراعم ىلع نيرداق اودومي و كيااملا ةكوش

 زلت تناكو مايهالا نيعب يلع دم لامعا ىلا رظنت تناك ارتاكنا ناالا

 لارنجلا تاكو ٠ ةيلءلا ةلودلا كالما يسنثو ةبق كلا دلأ لا حاتتفال صرفلا

 ناطاسلا ةلالج ىدل ىمظع ةرظح لان دق ةنات_سالا يف اسنرف ريفس يللا. 5س

 ةلأساا حتق ىلع ايسورلا عم تدهتاو يوسنرفلا ذوذنلا دادتما ارتاكتا تفاح

 نالعا نودب نادغبلاو خالفلا يرام ت تاتحاو اهرك اسع ايسور تقاسف ٠ ةيقرششلا

 لخدم ىلع اظ-ف كود دروالا ةدايقب ًالوظسا ارثثكنا تلسراو ٠ برح

 ةفلا## دقعبلطر ًاغالب يلاعلا بابلا ىلا ةنات_الاب ارتلكنا ريغس عفرو ٠ ليثدردلا

 درطو ارئاكنال ليثد ردلا عالقو ليطاس اسالا ياست ارثاكتاو ةسيلعلا ةلودلا نب

 زاتجت نا ارئاكنا رطضتف الاو ٠ كلذ ريغ 0 ةناتسالا . نم يناس لارنحلا
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 .هذه ةباجا ةيلملا ةلودلا تبأف ٠ ةناتسالا ىلع اهعفادم قلطتو ليندرالا زاغوب

 فنرا ىلع ٠ هيتفض ىلع عالقلا ءاشناو روكذملا زاغوبلا نيصحتب تذخأو بلطملا

 لواعسالا لاريما قرتخا لب تانيصحتلا هذه ايفاك اتقو مه اوكرتي مل زياكتالا

 يلوبيلاك ءانيم برضو ركذت ةرضم هلاشت نا نود ليندردلا زاغوب يزيلكنالا
 ذيقنت رظتني روغدوبلا جراخ ثكمو اهيف ةيسارلا ةيناثملا نفسلا رمدو هلبانقب

 نكل ةناتسالا يف جرملاو جرحا مقو هنا عمو 0 يلاعلا بابا ىلا امدق يتلا ةدب اللا

 بلاطم ميلستلا مدعو ةمفادملا بوجوب ناطلسلا ةلالج ينايئسبس لارتجلا عنقا
 ةناتسالا نيصحتب حيراطاسلا ةلالج رمأف ٠ هل نويلوبات راصتناب هدعوو ارثاكتا

 ةي زلكن الا بك ارما ىلع ليحتس راص ىتح لي وط تقو ضي ملف روقسوبلا لخدمو
 لوطسا هريص نا فاخ كلذ يزياكتالا لاريمالا قنَت الذ ٠ روفصوبلا لوخد

 طظسوتمارحبلا ىلا انحاز ليش هدصق نع عجرلا نا رظضاف جراخلا نم رخآ

 هعمو ةبردنكسالا رغت دصتف عزه يرادب نايزيلكت الا لاريمالا داراو

 ٠١+ يف رغثلا اذه لتحاف ري رف لارتجلا رماب ةيرحبلا ادع يدنج فالآ ةخ

 مدحت ديشر لالتحا مهتلواحمو ةيردنكسالل زياكن الا لالتحاب يلع دع ىلع او

 زيكتالا هرك اسع تب راخ ديشر ىلا تا دحتلا لسراو مهاتق ىلع كيلاملا هنادعا

 اورساو موضعي اولتقو مسومزب كدييشر ىلع ءاليتسالا ىرخا هرم اولواح نيذلا

 ىرسالا اودتغ نا ةلجخلا ن“« أوقب نيذلا رطضاف ةرهاقلا ىلا مماوتاو مهب

 1١4 يق ةبردزكسالا نم زيلكن الا جرخو كلذ مه ةيردنكسالا نم جورخناب

 ما7ّ ةنس ريمتلس

 الأ هماما قب و لع ديل مالا بئئسا رصم ند زيلكتالا جورخ دعو

 يرممملا رطقلا يف هذوفنو هتوطش ىلع نمأي ىت-كيلاملا نذ ةيقابلا ةيقبلايثالي نأ

 لاتسا هلا كذو هرب دل ,نسح ىلع لد امي ةلأسأا هذه يق ملا لمعتسا هنكلو

 يف همم ةئكساو كب نيهاش تقولا كانذل ممرييك فااحو مم رقو كيلاملا هيلا



 « "ااه مالسالا لود خيرات

 ءانثا هذه يفو ٠ مهتفأش لاصتتسال صرفلا بقرتم ٠ هل هانب رصق يف ةرهاقلا
 ةقيرط اوعبتا برعلا نم موق مثو برعلا ةريز> ةبش يف نييباهولا رما لحفتسا

 تقونم ناك زاجملا دالب نم برعلا ضراب ةيعردلاب دلو لجر وهو باهولا دبع
 يس ةفينح يلا بهذم سرد نا دعبو ٠ ةمهلا ولعو ةياجنلا هيلع ريظن هرغص
 عورف يق هتامولعم ثعدتا قحمهنع ذخاو أهث املعب ذالو نابغصا ىلا رفاس هدالي

 ررقيذخأت ه 1101 ةنس يف هدالب ىلا داع مث نآرقلا ريسفل يف اصوصخو ةمي رشلا

 بهذملا كلذ أثناف ًالقتسم ًاهذم ءئشني نا هل ادب مث ٠ ةدم ةفينح يبا بهذم
 اللا ةيمالسالا ةينيدلا بتكلا لك لاذغا بهذملا اذه عوطومو .٠ هدعاوق ررقو

 اذه يف سانلا لخدف نييحيسملا دنع ةيايجنالا ةفئاطلا ةلْزنِع وهف فن رشلا نآرقلا

 برعلا دالب نم ريثكو فيطقلاو ءاسحالاو دجن يف هرما عاشو ةراكب بهذملا

 نراطاسلا فاخ ىد امئاش هرهأ لزب مو نميلا ضرا نم ةيئع ىئبو ناثع لثم

 باجاف مدح دنع مهفيقوتو مهعاضخاب يلع دم فلكف مهتوظس دادتما دو

 سماف نيب اهولا لاما ةلم رييستل دادمتسالاب أدتباو ناطاسلا ةلالج بلط ىلع دمت

 لمع ةهاصلا باشخالا تناكف عبني ىلا دونجلا لقنا سي وسلاب نفسلا ءاشناب

 تا يقلا شرولا ىلا اهب توي و يرصملا رطقلا تاوج عيمج يف عطقن بك ارمل

 بكحرتف سي وسلا ىلا لاجلا روبظ ىلع لقنت مث اهيف زيجتف قالوب يف

 ةربع لك
 ةروث ىلع دمحم فاخ يئاتكلاو شووللا ثدعحو بكارملا ثدعئشا الو

 ركفف لل وط نءز نم رشللا مه رهضصإ ناكو ةلخلا هذه ريسم كعب هيلع كيلاملا

 مدابا نا كالذ ةجيت' ناكو ةرهاقلا رك اسملا ةحرابم لبق مهتدابا ةيفيك يف ن آلا

 لوا قفاوملا م 5+1 ةنس رفص ه ةمجلا موي ىلع دمحم نيع ٠ ةين ألا ةيفيكلاب

 هديلتت ندواا نامرغلا اشاب نوسوط هدلو ماستب لاةتحالل ماها ةنس سرإام

 مع هيداتع ىدانو 0 نييباهوأ ةبراح برملأ دالب ىلا هلاسرأ ممزأا شيجلا ةدايق

 مريغو ةباغاألا ةيرمعما ءارمالاو ركسملا راك وعدم قاوسالا يف راص 03 سلا

 سس سمو دسم



 معسل جيمس وجم

 رصمب ةيولعلا ةيدمحما ةلودلا هعرجما

 موي حرصا انف ٠ روكذملا لاقثحالا يف روضعلل مهلح رمتشاب ةملقلا ىلا اورضميل

 مثدونجو مهعابتاب مياك كيلاملا دعصو ةملقلا ىلا اودعصو ميجا بكر ةعذلا

 ةوبقلا اوبريشو ةصح هعم اوسلجو هويحو اشاب يلع دمحم ىلع مثوا عا لخدو

 كبلاملا اهب رصح اششاب يلع دمحم اهيتر ةيفيكب بكوملا راس مث مالكلا يف مهطسأبف

 بارلاو بزعلا باب نيب رصحنملا قيضملا يف كيلاملا راص الو ٠ هرك اسع نيب
 تناكو مههجو يف بزعل باب اوقلغاف هرك اسمل اشاب يلع دمهم سا ظسوالا

 مهياع تب وصف رجحلاو نراطوحلا رقت ىلع قيرطلا يبناج ىلع تفقو دف د وئجلا

 ءاضتال اودسف رخأتلا الو مدقلاا مهنكمي مل نكلو ميفويس اولتساو اوشهدف قدانبلا

 ثمل هسفن تقولا يو ٠ مهرخآ نع اولتآ ىتح مهيلع بصني صاصرلا يبو

 ١ مث ٠ روضحلا نع مهنم فلخت نر» ثاتقو ةنيدملاب مهزانم اشاب لعدم دونج

 مهواتنف ةمساملا جراخ نينطاقلا كيلاملا عبمج لتقب ميلاقالا يف هلامع ىلا لسرأ

 ناردا نم رصم تربط كذبو ٠ هيلا مهسوؤر لاسراب نوسفانتي اوراصو
 ةيغابلا ةئفلا هذه ١

 صلختساو نيياهولا براحو برعلادالب ىلا هشويجب اشاب نوسوط رفاس كلذ دعب و

 مث ٠ كألذب هدلاوأ بتكو ةونع ابلخدو ماغلالاب اهراوسأ فس نا دعب ةرونملا ةئيدملا

 نايعش ؟8 يف ةكم ىلا اثاب يلد دمج رفاق فئاطلا ةنيدم يف نوياهولا هريصح

 هنكم ماقاو رص ىلا هلسراو ةكم فيرش بلاغ فيرشلا ىلع ضرقو ه ١١74 ةنس
 مهتوق تفعذف نييباهولا رك ارم نم ةعبم رك ارم ةدع لثحاو رورس نب يبي فيرشلا
 كيس نمالا داف م1575 ةنس رخآلا عيبر 15 يف دوعس مههعز ةافو دعب اصوهخ

 رصم ىلا داع و ١ 575 ةنس هعم نم عيجو اشاب يلع دعم نا دعو ٠ جملا 9

 دالب يلا أشاب نوسوط راس دق ناك هتدوع ىلبفو ه 15١ ةنم يجر ١١ يفابلصوف

 يلع ةعقاولا سرلا ةشيد» ىلتحاف مهعشز ةعداع ةرعردلا ةيدم يف نيياعولا ةجحامل دجت

 ' توه دعب نيياهولا ةماعز ىلوت يذلا دوعس نب هللا دبع هلم ارم ةيعردلا نم ةبرق#
 لاتقلا نع فكنا هنم بلطي يللا دحا يلا ىعدي الوسر هيلا لشراو هببا

 ذخا دعب'الا هسقلم ةباجا ةناكما مدعب اشاب نوسوط هباجاف نينمأرلا ريمال مكاو



 «"1 ش طش خيرات

 كلذ ادعو هدلاو اشاب نوموظ رباخي اثير موب نيرشع ةندا م ىلع اقفثاو ءدلاو ىأر

 ل ديع عم قنتاف حلصلا ماتا هسفن ىلع ذخاف رصم ىلا هدلاو ةدوع ريخ هيلا ىلا

 ام نويباهولا دريو ةيعردلا هشويجحي اشاب نوسوط لتحي نا ىلع يلاهولا دوعس

 يردلا ب بكوكلا اصوصخ ةيوبنلا ةفيرشلا ةرححلا نم سئافنلاو تارهوجملا نم هوذنخأ
 هللادبع فيلكتت درلا هيلا يئاف كالذب هدلاول بتكو ساملا نم ًطاريق ١4 هتنز يذلا

 يفو ٠ هتبراحل اًديدج هيج م لا لسري 0 , ناو ةناتسالا ىلا هجوتلاب دوعس نبا

 نرا دعب ةرهاقلا ىلا عجرن دلو ىلع دونجلا درت ربخ اشاب نوسوظ غلب ءانثالا هذ

 ةئس ربشو )وز ؟؟6 ةنس ءدعقلا يذ ةياغ اهلصوف هداوق ضعيبل شجملا ةدايق طانأ

 برعلا دالب نم مجر امل هنا وه اشاب يلع دم يلع رك اسعلا ةروث يف ببسلاو ( م م

 رئاس يف عبتملا يوانرقلا ماظنلا ىلع دنملا بيردتب متعأ ه1 ةنس يجر 5 ٠6

 ةيرصملا دونا نا هادؤم ةئسلا نم نابعشيف ايلاع اها ردصأف تقولا تالذ يف ايوروا

 ىلا لاؤتمالا طوانرالا امس الو ةيداهملا ىلع مظعف ٠ ثيدحلا ماظنلا ىلع بكدتس

 ددش الو ٠ رادلا يف ةلالض لكو ةلالض ةءدب لكو ةعدب اهوريتعا ىتلا ساوالا هذه

 ءابقع دمحت الام عقي داكو ةعاقلا ىلا اذربمجتو اوراث ماظنلا اذه تاتا زفر مينا
 اهيلطىلا دوتملا باجا غافي رشا هلا ىار ال يذلا هريبدت نسحو اشاب يلع دج ةيارد 4

 نوسوط مدق ءانثالا هذه 3 . ةنيكسلا ىلا اود هردصاو قبس يذلا صالا ىغل

 ثيح ةب ردنكسالا ىلا لزن مث نيدئاز ماركأو لافتحاب نوب رصملا هاقتلاف مدقت 535 0
 ريس كعلو- سابع هتعد امالغ هيايغ ءانثا ثعضو دق هتأر هءأ دجوف يقم هوبا دل

 ّّط رقم ًاتزح هوبا هيلع نرخ فوتو تاعاس عضب الا هلبع ملا ضرب اشاب نوسو مير

 ' اوناك ام ىلا اودوعي نا ةيسشخ نييباهزلا ماب متم اشاب يلع د ذخا ليلت دعبو

 نم نويباهولا اهجرختسا يتلا لاومالاب هيلا يِأِب نا دوعس نب هللا دبع ىلا بتكف هيلع

 ىلع تقرفت دف لاومالا كالت نا لاقو صوختلا | هئاكما مدع نع ردسي هباجاف ةبعكلا

 زيبجت يف ذخاو ايادمملا كللت اشاب يلع دمع هيلا مجراف ةرخاف اياده هل لسراو هيبا دبع

 اذه راسف اشاب ميهاربا هدالوا ركب اهدئاق لمجو اهزبخ نييامولا ةب ران ةديدج ةلمح

 ما 1 ةنس لاوش ١؟ يفرجماو ةدحن ريصقلاف انق قب را نم برعلا دالب ىلا لطبلا

 ( ملص ) لوسرلا ربق ةرابزل ةنيدملا دصق اهنمو ةنسلانم ةدعتلا يذح يف عني لصوف

 00 عبلب يقضرف ىلا هتعجر طخ ىف طقنلا بتر نا دعب دن دالب ىلا هشويحجي راس مث 5

 تلانلا ءرهطا 00( مالسالا لود خيران ٠



 رصمع ةيولعلا ةيدمحلا ةلودلا «*ل؟»

 ْ يداح لا يفو اهريغو ةزونع ةئيدمو سرلا لتحاف هيلا ددملا لوصو عاطقنا مدمل

 اهب ناآكو ةيعردلا ةئيدم ماعأ لصو )م ا١م1م ةنس ليربا 12ه 159 ةنس ىلوالا

 ىلوتسا رهشا ةدع ةنيدملا اشاب ميهاربا رصاح نأ دعبو هدونج مظعمو دوعس نب هللأ دبع
 ف دوعس نب هللا دبع هيلا بلط املوخد الا هماما قبب مو ةنيدملا يحاوض ىلع ائانثا يق

 ا ل دبع ىلاو هفقوأف حلصلا ف ةضوافللا لاعقلا فاقيا ةحسلا ن نه ددعقلا يذا/

 نيليو ط درو دخا دعلو هتدأقو نسحاو هم اف هر 5 3 اشاب ميداربا ىلا دوعم

 ءوسل يللاهالل هضرعت مدع طرشب انغان معهاربأ ىلا ةيعردلا هلي كم ميلست يلاهولا لبق

 _:ر» يب امو يردلا بكوكلا دربو ةيئاطلسلا ةرضملا ةبغرك ةناتمالا ىلا رفسلابو
 ةنيدملا ىلع مهئاليتسا نيح نويادولا اهذخا ىتلا فحتلاو تارهوجلا

 ىلا اهنم ريسيل رصم ىلا دوعم نب هللا ديعرضح مث ةيفيكلا هذه ىلع حلصلا تف
 ماقو ةشاشثبلاب اشاب يلع دمخ هلباقف م1555 ةنم مرت 14 يف ةرهاقلا لصوف ةئاتمالا

 ٠ لاجح برحلا لاقت ةلواطملا هذه ام هل لاقو هثداحو هبناج ىلا هسلجاو اما 1 | هل

 ناك يتح رصق امو ةممملا لذب لاقف : اشاب ميهاربا تي تيأر فيك : اشاب , يلع دمع هلأسف

 ىلوملا هردق ام

 تلازو هواتف مايا ةثالث اهعراوش يف هب اوفاطف ةناتسالا ىلا لمرأ مرحم ٠١ يفو
 نييباهولا ةكوش هب

 نادوسلا حتف ىلا هراكفا لوح نييباهولا برح نم اشاب ىلع دمع ىهتنا نا دعبو
 يلا اوال دق كيلاملا ن 7 ةعاج فركو.د ديبعو بهذ نم ا هتاريخع عافتشالا

 هنال اهعاو دقتع ةلم ايلا تعبف ٠ ةللا رييستل ةحح اهيف مت ءاقب اشاملا ذختاف ةلقند

 فيم ل نولوكلا داشراب ةيبرحلا نوذنلا ضعب اهدونج ع دق ناكو اغاب ليعامما رغصالا

 زوفلا اهيلع لبسف ( يوانرفلا اشاب نابلس ذئدمب يمس يذلا وهو ) يوانرفلا وهو
 اما ٠ رادرتفدلا كب دمت هرهصل اهءاو دقع ىرخا ةلمح لسراو ٠ نيينادوسللا ىلع

 نر اهيف نم ثنشو اهيلعراغاو ةلقتد لصو يت ليتل يذاع مدقتف اشاب ليعامسا

 نم ةفرف مهنم مظنو ةيقياشلا سطل رمح الا رجلا طوطشو يداو ىلا كيلاملا

 ''قرزالاو ضردالا نيليتلا ىقتلم ىلا لصو 3 اهذخاف ريرب غلب ثيثح ريم دعبو نآسرفلا

 ةنيدم كاذ دعب هيف تأشا يذلا ناكلا يف ركسف م 1471 ةنم ويام ؟ا/ يف

 كللا ددال رح - لا اىدحأ لقت اهيع ناعز 5 ناريزو نافع ف ناكو .٠ نامرد ما 1

 ا



 «مله رم مالسالا لود خيران

 ١ يف اهلثحاف رانم لالالا اشاب ليعامما نم اويلطو يرصملا ركسعملا ليتقلا راصناو

 5 هوضرتعا ماوقاب م هنكلو ليتلا يلاعا ىلا ًافحاز رام م٠ ما4151 ةنموينوي

 شيج يف ايراطنمودلاو ضرما عقو مث ٠ هيبقع ىلع صوكتلا ىلإ هورطضاو هقيرط

 دقني ل اثاب ميهاربا هنبأب ثعبف كلذ اثاب ىلع درع غلبو هرثكأ تاق أشاب ليعامما

 الف ١ ليبلا عياشم ىلا اف متي و دالبلا مظنيو اشاب ليعامما دونج نم ةيفابلا ةيقبلا

 هروأي ىلوتو رصف ىلا هجاردأ دامت ا راطنسودلاب بيصأ نادوسلا اقاب ميهاربأ لصو

 هشيج ةدايف كب نوسوط
 يلاهاةمواقم نكلو نان درك تابج ىلا هتاحوتف ةميكش لوم رادرتفدلا كب دمع اما

 ةلئاه ةكرعم ىلا تضفاو نادوسلاب ىرخأ ةسبج يا يف اهنم اقنع دشأ تناك نافدري

 نادعبو ٠ ميديا ف ضيالا ةنيدم تطقسو ميعفأ دمو مهقدانيب ابيف نوب رصملا زاف

 لاتغايد:شكلماّرغ كلملا نا هغلب اليلق ضيبالا ةنيدم يف رادرافدلا كب دمع رقعسا

 يىدتش ىلا داعاشاب ليعاعما نا كالذو ٠ اهلها يف نخنثاو ةّمْلا ىلا داعف اشاب ليعامما

 ةشحاف ةيزجهيلع ضرفو هفنعو هرضمتسا ابلصو ايلف نايصعلاب رهاج ايكلم نا هغلب هنال

 ايشهو اق مجدق ناكو ركسملا نم اًريثك ماقسو هلاجرو وه ةعلو ىلا هاعدو هل أه رمضاف

 نم نولةقيرانلا لوح مهفويسإ هلاجرو وه فقوو رانلا اهيف مرضاف ةميلولا ناكم لوح

 يف ربخملا رشتناو + هعم نيذلا لك تثامو ًاقورع اشاب ليعاما تامف اهند رارفلا لواحي

 لتقف مدقت مك يدش ىلا رادرادلا كب دم داعو ٠ نايصعلاب هاما رهاجت نادوسلا

 صنئقي دالبلا يف برضو يدنش قرحاف هبجو نم بره ارم كلملا نا دجوو ملا لها
ىلع ده ند سعال هلصو نإ ىلا ناكسلا لعق وندملا قرحت و ةعاطلا نع نيجراملا ند

 

 اهواج نيذلا ةالولل اهدهمو نادوسلا دالب مود دقو اهيلا عجرف رصم ىلا عوجرلاب اشاب

 نييئادوسلا دنع كرثلا مسأ ىقتف نادوسلا ةرادأ أشاب يلع دمع هالو نسوي و ٠ مدعل

 ْ نالا ىلا ةوسقلاو مظلل اقدام
 ىلا هتافتلا اشاب ىلع دمحم هجو مات ًاعوضخ ىرصملا رطقلا نادوسلا عضخ نأ دعبو

 ةسردم سسافةنب ردتودتملا يظنتو اهتيقرتو دالبلا حالصا سعأ نم هرطاخ ف لو#ام

 ةذئاسا اهيفمافاوناسرغلل ةسردم هزيجلا يف كب دارم ةيارس لعجو هاكناخلا يف ةيركسع ؟

و مفادملا بكسل لماعم ةرهأقلا يي لمحو ةيحبظلل ةسرده اشناو جنرفالا نم ١
 عاتطصال

 ةناغترت ةيردنكسالا يف لمجو ٠ جنرفلا نم ةلمع ةرظانم تحت دنجلا تايجاح عيبج



 رصمب ةبواعلا ةيدمحملا ةلودلا «ملاكم

 ةذئاسالاب اهيلا يلا ةسردم اهيف ماقا مث ايسيئيفو ايليسرم نم عراودلاو نفسلاب اهيلا يا

 هبلغا نآلا مدح دق امينم انصح ةب ردن .كسالا لوح ىتبو ارككناو اسئرف نم ني رهاملا
 ءاجو ياكريم الا نطقلا راذبب يق ف ةيعارزلا ذالبلا ةلاح نيس ىلا هتافتلا لوح مث 5

 نويفالاب لعف كلذ لثمو مهنم هعرز نسحي نم رشحباو دنملا دالب نم ةلينلا تابنب

 يف ذخا دال_لا تالوصمم رثك ١ نا دعب و ٠ ىرغصلا ايسا نم هعرزي نميو هب يقف

 هبجمت لف ةي راجعلا نفسا اهيا ىوأت ةينمأ انيم هاشنا رما يف رظنف ةراهتلا لبس ديبت
 اهاعدو ليلا نيبو اهبيب ةلصوملا هعرتلا رفتحاف ةب ردنك-الا راتخاف طايمد الو ديشر

 ىلاثلا عيب ر 4 يف ةعرثلا كلل حاتتفا ناكو ٠ ىناثلا دوم ناطلسلا ىلا ةبسن ةيدومحلا

 دراولا عئاضبلا لقا لاعتسالا ةريثك تناكو ( م ام"٠ ةنع رأت 5١ لو 1؟*هةنم

 نمراجتلا اهيلا رطاقتف ىربك ةيمها كلذب ةيردنكسالا تيستك اف انلدلا ىلا اًرحب
 يلو روالا طغلا ىلع ةريبكلا تايانبلا ايف تميفأو اهريغو ابوروا نم ةفلتخم نك اما
 ىلا هراظنا اشاب ىلع دمع هجو مث ٠ نيرفاسملاو كاب رغلل لزالاو قدانفلا اهيف تدجوو

 كاما يف دالبلا تالو م نم اههريغو ةلينلاو نطقلل لماعم ًاشناف ةعانصلا نيسحت .
 ةعاذبلا هذه جاورل ةيسنوتلا ءارجلا شييارطلا لمعم الا اهنم حجني ل نأ كل ةفانذع

 امومع قرشلا يف
 يرصملا رطقلاناكو اهقرط حالصا يف همه هجوو ةيمومعلا ةعصلا ىلا تذغنلا م ا

 ةباححلاو ةباتكلاب بيبطتلاو ليجدتلا راشتنال حالصالا اذه لثمل جايتحالا ةياغ يف

 تواك عراش بسن هيلاو كب تواكر اص ع) تولك روتك دلا 0 دبعف لك اش امو

 ةديدع تام ناو مايق ريخ هي لا دبع اع ماقف حال داما اذه رما ( ةرهاقلا يف 3

 ءارو ليعز يلا يف ينشأس# عمص ةياديصو ةيبط ةسردم ًاشناو يرصملا رطقلا رئاس يف

 ةرهاقلا يفلباوقلا نف يف ىرخا ةسردمو ءاكناحلا

 ةبزيبتلاوةيئادتب الا سرادملاو ةيمومتلا فراعملا ةراظن ًاشنأف ةيملعلا ةلاخلاب مها م
 الاط ٠١+ نم ةفلؤم ةيرصم ةيلاسرا م ١م 95 ةنس يف سب راب ىلا ذفناو ةيصوصخلا

 دقف ةيلاسرالا بالط اما ٠ بلاط ٠٠٠٠١ ةيرصملا سرادلا يف بالطلا ددع غلبو

 رصم ىلا اوداع اذا اوناك مهكلو ها غرق 0 لك ةرب زغفراعم ىلعاب و روا يف اولص>

 شيلا يف ًطباض نيعب ناك يرحبلاف مهتامولعم بسانت يتأأ فئاظولا ريغ يفاومدفشسا
 اذكمو (ثدنم سددجملاو ايلاك بيبطلاو يربلا



 سس ممم بيب ببي --

 «71 مالسالا لود خيرا

 فورملا هتطساوب تفرع يذلا ديشر رحح نويلوبءاش فكتك ١ اشاب يلد دمحم ابا يفو

 اًريدماهنم لك ىلع لعج تاب ريدم ىلا يرصملا رطقلا اشاي ىلع دمشمسقو ٠ ةيفيلغو ريملا

 يفهتدعا- هي ركسملا ةوذدلا ضب عم اًرومأم اهتم لك يف لعج ماسقا ىلا ةيريدملا مسقو

 اهليصحت يف جاب ركلا نومدختن اوناك يتلا بئارضلا عج

 سدنبلا ىلا زعواف ليتلا يعرف دنع ةيريخلا رطانقلا ءاشنا ىلع اشاب ىلد دمحم مزع م

 نيحالفلا فرلادشحر اف يتلا مورا لمعأا اذه يف ءادتب الاب يوسئرفلا لجوم

 ٠ ةنم اهيف لمملا ءدب ناكو مهنم فولالا فيتو مهنيب ءاشف نوعاطلا نكلو اهيف ىلسلل

 مرحوةلئاط لاو ءأ تقفنأ نا دعب يبتني نأ نود اهدعب تاونس شع تضءو ه 84

 يرورضلانم هئاباشاب يهاربأ هئبا هغلبا دقومهبتاور مالا ةسا نم هيبسإ دونملاو نوفظومللا

 نيذلا نينظوملا 1 بتاورو هبتار عطقو هيلع قنحن ةيلاملا جو رث ىتح لمعلا ىفاقيا
 ٠ ةقيقحلا يف ًاًقوقو دعب ءطبب نكلو !رئاد لمعلا لظو هبأر يف هوكراش

 دعإو ١ نآلا ىلا ةدوجوألا ةبريمالا قالوب ةعبطم ضيا اشاب ىلع دمح راثآ نمو
 تايارسو روصق ةدع هسفنأ ىنب ةيمومعلا تاحالصالا هذه نءاشاب ىلع دز غرف نا

 فرانويلا ةروث تناك( م1898 )ه 154 ةنس يفو + ةيردنكسالاو :رهاقلا يف

 ةلمح رييستب اشاب يلع دمه ىلا يلاءلا بابلا زعواف لالقتسالا باطل ةيلعلا ةلودلا ىلع

 نه 5000و لسجار 1١٠٠٠١ نم اشيِج زهجو ىرعدلا هللا هجر يباف نيرئاثلا عدرل

 اذه ريسو ةيب رح ةئيفس 4و ًامفدم ١5 و يحبط ١٠٠٠و سراف 5٠١ ١و دوازرالا

 ازالورب رت لتحاو اهن» ربك الا رطشلا عضخاف ةروملا ىلا اهاب ميهاربا همبا ةدايقب شيلا

 لالقتسا موه ن كو نيرئاثلار ان يفطي نا براق اثاب ميهاربأ 5 لود تأر الو

 ىلع اسرفو ارتاكتاو ايسور تقفتاو سمالاب تعكا ةلودلا كالما بج نم هيف امل نانويلا

 ةروكذملا لودلا تلبماو يرادالا لالقتسالا نانويل ا ىلع ةيلعلا ةلودلا رايجا

 ٠ برحلا نالعا ىلا ترطضا هئانثا يف تياط ام اهبحي ملْناا دحاو ا ربهش يلاعلا بابلا

 تردصا ةلودلا قود فامتالا نم هيف ا لودلا بلاطم يلاعلا بابلا بجي مل الو

 هذه تعقتجاف نانويلا لحاوس ىلا اوريسي نا اهليطاسا داوق ىلا اهرماوا ثالفلا ل ودلا

 واو بولو ٠ اهب يرصملاو ىفائعلا لوط ءالا ناك يتلا ني رافان ءانيم جراخ ليطاسالا

 ينائملا نيلوطسالا ىلع اهمئادم م 1850 ةغم ريوتكا ؟١ يف لودلا ليطاما تطلس

 بلأت اشاب مهاربا ىأر الو ٠ ةهوعم اكرم ٠١ الا امهنم قب ملو امهترمدف يردملاو ٠



 رصمب ةبولعلا ةيدمحملا ةاودلا «؟لوؤ»

 نانويلا لالقتما ماتاو هتب راحل شيج لاسراب ترءا اسنرف ناو ةيلعلا ةلودلا ىلع لودلا

 .ىاخاو رصم ىلا دوعلاو ةروملا هالخا ىلع ةدتلا لودلا يبودنم عم هدلاو عاب قفا

 نيب رصملا ءالج مث امو ٠ نويواسنرفلا هلخد لحم نع تاج اك تناكو هرك انع 52

 ليظاسا اهرمد يتلا لدب ةيبرح نغس دع ءاشناب اشاب يلع دع متهأ نانويلا دالب نع

 ىلع ةديدج بئارض برضب مزتلاو اهركذ مدقللا نيرافان ةعقاو يف ةدمتلا لودلا

 يلاهالا قاضف ةديفملا تاعورشملا نم اهريغو نفسلا هذه ءانب في راصو مايقلل يلامالا

 اشاب يلع دم ىلع داسفالل ة ةصرفلا هذه تاياغلا باب را ْذِحَتاَو بئارشلا ةرثكل كك عرذ

 اشاب هللا ديع ىلا او أجتلاو ريثك قلخ مهنم رجابف 0 يلا ةرجامءلل يلاهالا اولائساف

 بلطا» ىلا هبي لف مهعاجرا اشاب يلع دمع هنم يلطو ٠ رازجلاب روهشملا اع ياو

 57 شويملا دادعاب ( م 1881 )ه 41*١1 ةنس يف ىماو اشاب يلع دمع ظاتغاف

 ةرصاحل دحاو نأ يف رجلا قبرط نعد 1 شي رعلا قي رط نع ماش |١ دالب ىلا رفسال

 ماشلل اماسرا عدزملا شومجلا ماع اًدئاق اشاب ميهاربا هدلو نيعو ٠ نيتهطلا ن اع

 ةنس لوالاىداح ؟5 يف اري لبشلا اذه راسف ٠ هل ماقٌءاق يواسنرفلا كب ناهلسو

 نم هتقبس ةيربلا شويملا تناكو افيح ةنيدم ىلا ( م ١881 ةنس ربشون " )و 1؟417

 . لعجو ٠ سلدانو سدقملا تيبو افايو ةزغ نئادم اهريسم يف تدتفو شي رعلا قيرط

 رئاخذلاو نولل ًاعدوتسمو هن رح ناكرال ارك سمو هلاعال اًرقم افيح ةنيدم اشان , مها ربا

 مع الف ةنسلا نم ةرخل أ ىداج ٠١ يف اًرحيوارب اهمال اع طا اهع لعرا م

 كلذ ريثعا 5 ةنيدم مراصحو ماشلا دالب ىلا ةيرصملا رك اسعلا لوخدت يلاعلا بابلا

 نيب رصملا :راطربسلا اف 1 ا وعدملا باح يللاو ىلا زعواو اشاب يلع دمت نم نايصع

 و اكع ةنيدم دصقو يددج فلا ١* ون يلاولا اذه عمجل *رصم دودح ىلا مدرو

 اكع لوح كرت لب اكع ىلا لصي ىتح هلهبي لف هلاثقأ شيجلا اذه مودقن اشاد مهاربأ

 ينادعلا شرما ةاقالل شيلا مظعع وه راسو راصحلا رارسال دودلا نم ا

 | رهان اًراصتنا نوب رصملا رصتنا دودث لاتفدعب و صم ةنيدمنم برقلاد ١ نام قتلاف

 ةنس ةحملا يذ ؟ا/ يف ٌةونع ,لخدو راصملا اهيلع ددشو اكع ىلا امان يهاربا داع ع

 ' رصف ىلا هريسو رازملا اماد هللا دبع ىلع ضبقو ( م 9*18 ةئسوبام 3 )51 4ا/

 عمي الاح رمانيي رصملا يديأ يف اكع ةئيدم طوقسب دوم ناطاسلا لع انو

 مهلسرا ملا ١+ وت تقو برقا يف عمج+ل ةمظننملا شويملا نم هممج نكمي ام لك



 « 35 مالسالا لود خيرات

 شويملا هذع ةلباقمل دعتساف كاذب ب مهاربا معو ١ اهنا نيسح ةدايقب ماثلا ىلا

 رفص ٠١ يف قتلاف لوطانالا وحن امدقتم اشاب ميعاربا زرب و هناكما يف ام ردقب

 هيف رصنأا ناك لاتق يف ابعم كبتشاف اشاب نيسح شويج ةمدقمع م 1؟0م ةئس

 يف .*ابهشلا بلح ةنيدم لخد ىتح مهرثا وه ىنائاو هماما نويناثعلا رفق هفيلح

 ةئسلا نم رفص 1

 مثأ يف نصحنو شوبمجلا نم هعم نْب رقهفت هتمدقم مازهماب اشاب نيسح ملعالو
 قيضب قيضاا اذه ىمسيو لوطانالاو ماشلا نب ةلصافلا سوروط لابج قئاض»

 كلذو هشويج لمش قرفو ايظع اًذوف هيلعزافو كانه اشاب ميهارب ا هقحلف ٠ ناليب

 اشاب ميهاربا مطقو ( م 1885 ةنس ويلوي 54 ) ه ١؟4 ةنس لوا عيب ر ةرغ يف

 ىهتنا ىتح ندم ةدع ىلع ىلوتساف الاف لوطانالا دالب لخدو سور وط لابج

 ديشر ةدابقب دو ناطلسلا هلسرا ديدج ينامع شي قتلا كانهو ةينوق ةنيدم ىلا

 نوبرصملا اهيف رصصتنا ةلئاه ةكرعم نقي رفلانيب تاصخخل نيب رصملا تايهدصل اشاب

 ةنس بجر 1 يف كالذو اشاب هاربا دي يف اًريسا اشاب ديشر مقوو ايرع اًراصتتا

 ةنيدم ىلا رفاظلا هشرجي اشأب ميعاربا مدقتو م 1809 ةنس ربعسد ؟١)ه ١١

 اطل اشاب ميهاربا ةمجابم نم فيخو ةناتسالا يف قلقلا مظعف ةصروب

 نا ابروا لود تيشخ نيينائملا ىلع نيب رصملا راصتنا رايخا ترتاوت انو
 راثثتسالاو نامع ىنب ةلئاع طاقساو ةناتسالا لالتحا اشاب ىلع دمم دصق نوكي

 ايسورلا تناكو يبرر والا نزاوتلا يف يبومع بارطضا لصتيف ةيمالسالا ةفالكغاب
 رثكا اهنعبذلا هنكي نم ةضبق يف ةناتسالا طوقس نم اهفوين اهريغ نم ًاقاق دشا
 ىلع تضرع كالذلو ربكالا سرطب ةيصو هنيفنت اهنكمي الف نيينأثملا كولملا نم

 رشع ةده لوظانالا ءىطاوث ىلع المف تازناو لاجرلاب اممدعاسم ةيلعلا ةلودلا

 لخادت ةيفاع ءوس انيثخر ارثاكناو اسرف تب رطضاف ةناتسالا ةياجل يدنج فلا,

 اشاب يلع دمعم عم قافتالا ةعرسب يللاعلا بابلا ىلع اتحلاو ةيركسع ةفصب ايسورلا

 نا ىلع نةرطلا قفا ةليوظ تالوادمو تارباذم دعيو + بظخلا مقافتي نا لبق

 ' دم هجيدوسسسا كرا دجستإ



 رصمب ةيواعلا ةيدمحملا ةلودلا «880

 سوروط لايج ءارو ام ىلا ميش ويج عجرأو لوطانالا ميلقا نوي رمعملا يخي

 ماشلا تايالو ىلع ًالاووه نيمو هتايح ةذم 2 ةيالو اشأب يبلع دع ىطعتو

 هئنبأ نيعب ناو 0 تك ةردزح ىلعو .٠ قشمدو بلحو 0 ا عب رالا

 ويام © يف ةينس ةدارا كذب تردصو ٠ هطا ميلقا ىل ع ايلاو اشاب ميهاربأ

 ناك ىتلا ةنيدملا ىلإ ةمسأ ةيهاتوك ةدهامع ةدعامملا هذه تيعدؤ ٠ ماخعع ةدنم

 نوكيل الا ةيولا هذه لبقي مل ناطاسلا نا ىلع ٠ 'رماهتا دنع اشاب ميهاربا اهب

 دمحم نرسإ ملو ٠ اًربق هتكلمم نم ذخا ام دادرتساو برحلل دادعتسالل تقو هل
 هدصاقم فل اك ابنال ضيا طورشلا هذه اشأب ىلع

 لمحو ةيروس ماكحا ريبدكو اشاب ميعاربا مه ةدهامملا هلو ماها دعنو

 ريب دنلا نسح نم ريظاو هصاوخ ضعب ماشلا تايالو ىلع لوو ةكاطنا ةنيدم هياقم

 كيم رظاني ناك م

 نييرصملاو اشاب عميهاربأ حاب مماعااو ١ 2ك نا ٠ اذاشيم تاي افلا باب را ناالا

 ةبرصملا ة 44 كلل ةروثلاب ار زوردلاو 7 هو ماشلا لها ىلا اوسدف ماشلاب

 لمعتءاف اشاب ميهاربا اماوا” رم ند را ١ 4| ارئاكنا تدعاسو ةفلتخم نكامأ يف اوراثذ

 اشار يلع دي معو .٠ هااطلس ميءاضخال نير كلا هيقاعم يق ةدئازلا ةمارصلا

 صض؛ ٍُ نير اننا عاضخا يف هئبا عم داو ارح افأي ىلا راسف نييماشلا ةروشب

 يلع لي داع مث حالسلا نم ممثدرجو ك5 ماشلا لها مضخا ىمح ل وط تقو.

 دالبلا نم هحتف ام تبثي نا داراف لاتقلا لوط مثس دق هنأكرب « رصم ىلا اشاب

 رم نوكت نا بغرو هناي 00-2 لودلا ءالكو صعب حتافف هده نم هلسذأو هل

 يو مودل كالذ ءالوولا ماباف هدب نم هدالوالو هل برعلا دالب و ماشلاو

 يفاب اما اشاب يلع 5936© ل 85 اسلرف تدضعو 1 كالذي ةيلعلا ةلودلا ترباخ

 ريغ ىلا هعاطت نم ًافوخ هعاضخاو ةدش لكب هب رام ىلاعلا بارلل تنسف لودلا

 لبق يلاعلا بابلا يف ذوذنلا نم اسأرف ريفسل 11 نكلو ٠ ميلاقالا نم هدي يف ام
 لسراو نيفرطال ضرع لح ىلع قاهالل هفرط نم بودعم لاسرا ناطاسلا ةلالح



 «”؟أ١ » مالسالا لود خيرات

 ىلا بودنملا اذه يتا ةيحراخا ىناظوم دحأ يدنقا نا راس ىعدب نم سهم ىلا

 يلع دم نيبو هنب ةليوظ تالو'دم دمبو )م انجلو مه 1+ 6+ ةتس رصم

 دالبو.دالوال اثرا برعااو رسم يق الو اشاب ىلع دمحم ةلو دلا ىطعت ناىلغ اندئا اشاب

 ادهم ةاتسالا ىلا يدنا نيراس داعو 0 هايد 80 سوروط لايج ىلا ماشلا

 ديب اهزوافمو سوروط لاح نوكأ نا ىلع رصاو ىلاملا باميلا هلي 3 قاؤولا

 ةباثع زوامملا .هله نا ىوعدب كالذ سكع ىلع أشاب يلع د مهو نييناثملا

 وتم ماشلا ىلع ةراغالا امكما ةيلملا ةلودلا اهتانحا ولف اهممجاب ماشلا دالبل باوبا
 اشاب ظااح ىلا يلاعلا بابا زعوأو هياع ناكام ىىلا فالخلا داع كاذب و تاش

 5 ماشا ىلا فلاب ةينيمرأب ساويس 5 ةم.جلا شويحلا ركشع وعدل نيع يذلا

 أشاب ىلع ديم ملعو )م امو ةنس ) مه 1868 ةنس لئاوا اهيلا مدقنف

 كل ناثيملا يتلا - فلاب اشأ ميهاربأ هئبا ىلا لسراو شرجلا اذه مدع

 دعبو )م امد ةاس وياوي 4 0 ماهم ةئس يناثلا عبر 1١ يف نوبيصن ةدلب

 فلا نإ رشعو اسد 55 نيزاثعا نم أودنغو نوب رضا رصتلا ديدش لائق

 3 را رثاخزلا ْن؛ كلذ ريغو ةيقدنب

 ةيردن بالا برغل ينائملا لوطسالا لسرا دق دوت ناطلسلا ناكو

 هتيلوت مدمل يلاعلا بابلا .ىلع !دقاح ناك روكذملا نالو . اشاب دمحا ةدايقب
 ملس ةير دنكسالا ىلا هلوصو لا نالا لبق رظنني ناك 5 ىبظعلا ةرادصلا
 امثاب يلع دم ىلا ركذي لاتق الب هبكارم

 ناطاسلا يفوت نيياثءلا ىلع ةيلاوتملا مئازملاو تاكابترالا هذه ءانثا يفو
 ساجو ( م ١مو ةنسويلوب لوا )هم 15م ةنس ىناثلا عيب ر ١5 يف ىلآثلا دوم

 ناخ ديلا دبع ناطاسلا ىمظعلا ةفالذلا ىبسرك ىلع هناكم

 لوطسالا مذخأبو نيبيصل ةمقاويف نيب رمعملا راصتناب اب روالود تاع الو 0

 ةناتسالا ىلا اشاب ميهاربا مدقت تيشخ هركذ مدقتملا اشاب دما ةنايخج يناثعلا

 ءارغس لسراف 8 هركذ قباساا اهقامتا ىلع | داتعأ هب راح شيج ايشور لسرتف

 ٠ تلانلا ءرجلا | 61 مالسالا لود خيرات



 ىصمب ةيولعلا ةيدمحلا ةلودلا 9595

 ررقي النا هنم اب اوبلط م ١معو ةئس وبلوي 7م يف ةحال يللاملا بابلا ىلا لودلا

 عمتجاف ةحئاللا هذه يلاءلا .بابلا لبقق مهعالطاب الا ةي رسدملا ةلئسملا يف ائيش

 ةلثسملا ريرقتا تردناب رقثوم دقع اوررق !ًريخاو ةدئاف الب اًرارع لودلا ةارغس

 ةيالو تحت ابك ةيروس ءاقبا اسرق تبلطو م٠144 ةنس رقاملا عمتجاف ةب رمصملا

 يبونملا ةيروس فصأ الا ىطدبال هنا ىلع ترصاو ارثاكنا ابتضراعف اشار لع لع

 ىلا هتوم دعب دوم لب هتيرذل لقتني الو طقف هتايح ةدم هل نوكي نأ طرشب

 تداكو لودلا نو قافو لص 0 أسمئلاو ايسورب و ايشور امتدضعو ةيلعلا ةلودلا

 مه ةيناثلا ةدك املو نيب رصملل ىلوالا راصتنال ارتلكلاو اسنرف نيب عفت ترحلا

 تفك«روةسرم اب نكل . برد دادعتسالاب اهك اسعو بك ارم اسنرف ترأ ةلمفو

 عاجرا ىلع ايسوربؤ اسمئلاو ايسور عا قافتا دقع نم هتاه ذب نكم ارئاكنا ريو

 مم لودلا هدو وبوذنم مكاو كاذ ىلع ةوقلاب هرايجاو 2 دودح ىلا يلع دمغ

 هذه داوم نضأو ١م ةئس وول 1 يف ةدهاعم ىلع ةيلملا ةلودلا بودؤم

 هسفنا يقد و ةيلعلا ةلودلا ىلا يهتف يتلا دالبلا دري نا ىلع اشاب يلع دمت مزلي هلا

 فنرا قحلا اسمنلاو ارتلكنال نوكي ناو اكع ادعام ةي روس نم يب ونجلا مسقلا

 ةعاط ملخ 3 روس ناكس ْن' دارأ نم لك ةدعاسع ةيروس يلاوم حتنتو رصاحت

 ارتاكناو اسمنلاو ايسور بك أرأ نوكي ناو : ةيلملأ ةلودلا ىلا عوحرلاو قلل رمملا

 ةيرصملا رك اسمعلا اهيلا تمدقت اذا ةناتسالا ةياقول روفسوبلا ىل امم لوخدلا قح

 , ىلا اشاب ىلع دم لسراف اكس ةدهامملا هذهم اشاب ىلع دمه اسارف ريغس معاو

 امأ : ةوفلأب ةوفلا مفدو برعأل دادمتسالاب يواسن رملا اشاب ناواسو اشاب ميعاربا“

 لود مظعا بااتا أشاب يلع دمحم ةدعاسم ىلع ردن ال اهنا تأر اهئالف اسنرف

 ديب هسيف ةطلسلا ةكرات طسوتملا ضيبالا رحبلا ن“ اهيك ارم تثيعب ةدص ابروا

 ١ ناشي ام نولمني زرلكنالا

 . لودلا نيب تمت يتلا ةدهامملا ةروص ةي روس يلاها يف تقرذف ارثلكتا اما

 اطواطسا ترأو ةهج نم اذه ةي رممملا ةوكسملا ىلع نايصعلاو ةروثلا ىلا مهتعدو



 ا ست ل وو سسمسمم

 0 ممو+و مالسالا لود رات

 "نيب رصملا يلجي و اهيناوم برضيو ماشلا ىلا ريسي نا ريمان لاريمالا هدوقي يذلا
 هسفن راملا يو ١ م 18٠١ ةنس سطسغا 4 يف توريب ىلا لصوو لمنف اهنع

 مييلع قنك لودلا رارق هوغلباو اشاب يلع دمم ىلا ةددقلا لودلا لصانق رضح

 ةيلبلا ةلودلاو !سمثلا بك ارم تلصو م 184 ةئس ربمتبس ٠١ يفو ٠ مدرطو
 ربمابس 1١ يفو ٠ زيلكناو نييناثع يدنج فالآ ةرشع ون لفث توريب ىلا
 لوطسالا لاريما ىلسرا مويلا كلذ رهظ يفو ٠ ربلا ىلا ركاسملا هذه تاززأ
 ةني.دم ىلخي نأب اشاب ناولس ىلا ًاَعالب يواسمنلا لوطسالا لاريماو يزياكنالا
 رمالا يف اشاب ميهاربا عم لوادتي يك ةعاس ؟+ ةلبم مهنم بلطف الاه توري
 تقرحاو تمدهف ةنيدملا ىلعمهمفادم اوقلطا ربمتبس ١١ رخل يفو ٠ هبلط اولبقي يلف

 لودلا ليطاسا تقرحاو ٠ ةيمزاحلا ىلا هركاسعب اشاب نايلس ترفو ةريثك اًرود
 مئاقو ةدع دعب و ٠ أشاب ىلع دهم نم اهصالتسا دصق ةيماشلا روغناا لك ةدحتملا

 ن. ادب اشاب يلع دهم رب مل ةدهتملا لودلا رك اسع مامأ يرصصملا ركسفلا اهيف مزهنا
 لاثقلا فيقوتب اشاب ميعاربا هدلو ىلا هرماوا ردصاف لودلا بلاطم ىلا ناعدالا

 يف ماشلا نم هرك اسعب بجي لاو امثاط شن ميع ربا باجأو - ماشلا نع ءالحلاو
 همم نع رْثك ١ كله نا دعب الا ريغم ىلا لمي 1 ما1؟65 ةنس لاوش

 ةموكملا نيرا اشاب ىلع دمت ىلع ريبان رودوموكل ا ضرع ءانثالا هذه يفو

 نع لزانتت ول هشئرواو هل رسعم ءاطعا يف ىلاملا بابلا ىدل ىعست ةيزيلكتالا
 دمم لبقف ةيلملا ةلودلا ىلا اشاب دمحا هيلا هماس يذلا ينائملا لوطسالا درو ماشلا
 ربشوأ "0 قفاوملا ه 1505 ةنس لاوش * يف قافثالا متو طورشلا هذه يلع

 م1457 ةنس

 ةلالج نيب قامتالا مت ةبلملا ةلودلاو لودلا نيب تالوادمو تارباخي دمبو
 امشاب يلع دم لسنا ةيئارو رصع ةيالو توكت نأب اشاب يلع دهم و ناطاسلا“

 نم اشاب يلع دمم ةلئاع نم راتخي نا قلطما قا ناطاسلا ةلالخل نوكي نا طرشب

 قح هترسا ءاسن دالوال نوكيال هتيرذ نمروك لا ضرقنا اذاو .٠ اهتيلوتأ ديرب

 سببا وابا سس سس سس سس بس سم تاس هر هس اح تان اسس سس سس سس سس سس سس سسسسسسص



 رصمع ةيوأعلا ةيدهدلا ةلودلا «9؟غ »

 رياربف ٠١ خي راتب فيرش طخ كاذب ردصو طورشلا نم كلذ ريغ ىلا ةيالولا يف

 هتيالو تييثثب ةنسلا نم لي ربا 9 خيرات رخآ نامرف ردض م م1441 ةئس

 كنيذ لاسم يلع ل ةمو 2 ويصاو ٠ رائ_سو نافدركو روفرادو ايبوت ىلع

 هدأو لاو كالذب اشار ىلع دهم عمت 0 نادوسلاو رع يف ةروص# نينامرئلا

 ةلكشملا هذه توئنا اذكهو ٠ ناطاسلا ةلالجل ةيدوبعلا ضورف ميدقتل ديس

 ابوروا ىلا اشاب ميهاربأ رفاس م امك ةئس يفو ِِ اهم رادع ىلا هايم تداعو

 يف ايس الو ةيبوروالا كلاملا رثاس يف ًايظع ًاباحرت باصاف هتحصب ملأ فارحنال

 اشاب ىلع دهم راساهيفو م ١845 ةئسافيص رخاو!يف هم ىلاداعوارتلكناو اسارف

 م1845 ةنس وياوب 19 يف الصوف ناادإسلا ةلالج نم ةيمسر ىوعدب ةناتسالا ىلا

 دمحم حرب ةنسلا نم سطسغا ١0 يفو ٠ املثع ايحرت ناطاسلا ةلالج هب بحرتف

 "ارقفلا ميلعتل ةيفبا ةدع اهيف ماقأت هسأر طقسم هلاوق !ًدصاق ةنائسالا اشاب يلع

 لكب يلاهالا . هلباقف ُك ردنكسالا ىلا مدا اهحرأب 9 نيك اسمو ءافمضلا ةناعاو

 ريكتلاو ءاعدلا تاوصا نب !راخ دف ةرهاثلا ىلاراس 9 ميظنتو ليج

 فرالا رعاوطظ هيف تدادزاو تل ىلع 555 جازم كعوت 1 المعمم ةئاس يفو

 هي لصتا يمب ان ىلا لصو املف ءافشتسالل ايلط اب روا ىلا رفاسف لوقلا يف ؟يذوم راصف

 هلوح نم ثداحو ايضغ طاشتساف اسنرف كلم بيليف سيول هقيدص طوقس ربخ

 لق ناكو 3 هظرع ىلا كالملا انو ةداعال اءايسرع ىلا شيد لاسرا ه:زعغ يف ناب

 : هنادم نا الا اماب ميها ربا هدا يلاعلا بايلا نم ةقداص؟ هباغ يف حلا لوت

 نبا لوالا اماب سايع هدب رالا لوو م امك ةئس ربو قف يفوت لطت

 لهم هلا ىلع لزب ل اما يلع دوم امأ ٠ اما يلع دمحم نبا اماب نوسوط

 نم هنثج تاقز 0 3 امك ةئس سطسغا 1١ * يف ةافولا هتكردأ يح القعو امسح

 ه انب يق عرش دق كاك يذلا ةماقأا عماج يف نفدو ىفوث ثيح ةيردنكسالا



 0 شي م م ل

 عمير مالسالا لود خيرات

 ىلع ريك اي اما قارا 5 دأب
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 ماهخمل ةنموأ ه 1554 ةنس

 « اغاب مهاربا ١١ شاد

 اغاب ميهاربا هنبأ هنع ًاضوعرمالا ىلوت مدقت ام ىلع اشأب يلع دم ضرعال

 هال الخ رطب بلو لاع هاف لعنال ةدنلا ني ريط بغا ىف ةزافسألا لا هوقو
 مح هدم نا الا .٠ ماكحالا ةاطامأ رم ىلا دامو ه4فنب ناطاسلا ةلالح هتبذق

 م 184/8 ةنس ريشون ٠١ يف قوت هنال لطأ
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 02 12 ع وج ةمصمم دوي سم تسمو عصسسم مدحت

 رو بربر اهرب هلا تن سدا جا نار17" 707330311 ةةناشت قلقا هااست تتاح جحتتسوبتل و وم رتب شاهدنا

 07000 يصل

 رصمب ةيولعلا ةيدمحملا ةلودلا 6551

 هنوسوط بالو ريا اما ىسانع 585-5 اي

 1 ١848 1١864 ةنس 35 0 مااا دك ١؟ 56 هس نم

 (لوالا اما, سابع ١١ ش)

 )١818( ه 2+1 ةئس دلو اشاب يلع دم ند اشاب نوسوطنب اشار سابعوه
 ماكحالا مامز مالتسال ةلاح مدقتسأف ةكم يف اشاب ميهاربا همع ةافو موي ناكو
 نا دمي م 184م ةنس ريمسد ؟4 يف ةرعاقلا لصوف ةلئاملا ءانبا ريكا ناك هنال
 يذلا شرللا لديتسا هنا هلامعا نمو٠ ماكحالا مامز لتساو جلا ضورف ىضق
 نانع'ا مه قاطا ذا نيذلا دكونرالا نم فالا ةتبب نيبرريعلل نم هدج هلكش
 رفسو ةرهاقلا ةيحا يف ةعساولا تانكللا مط أثأاو ١ ٠ داس ضرالا يف اوثاع



 « 1 مالسالا لود خيرات

 ' ام سكع ىلع ةطخ يف راسو ٠ ارهق نيتاحنلاو ني راجنلاو نيثانبلا اهدبيشت يف
 ةرادأ يف مهب نيمتسي ناك نيذلا لاجرلا رباكا ةفاك ىلع مقنق هسفنأ هدج هععر

 ةماقالا ىلا ءارءعالا نم نوريثكلا رطضا نا رمالا نم غلب و ٠ ةموكحلا نو'وش

 كب نيئرا رثتلو ةيحراذلا نوشلا ربدم ناكو . مهتايح ىلع اونمأيل ةناتسالاب

 اهنم ري ناو اسنرف ةيلصنق ىلا اجلي نا اشاب سابع شطب نم فوختا هرطضاف

 هسيسأت رمآ كب تواكب طين يذلا أجلملا لافقاب اشاب سابع رما مث . ماشلا ىلا

 تاولخلا يف ةخذابلا روصقلا ءيثذي ناك انيب داصتقالل الط يلاهالا نء ءارقئال

 | ةلئاطلا لاومالاب

 انو كلذك ناك دق معن قلط» كلم :هنا هسفن نظي يدج ناك » كلذ يف لودي

 لا نم ناك اذاو لودلا لصانق ةداراب !ديقم ناك هنكلو هئانباو هعابتا وُغو

 ال نينموملا ةفاك ريمال يعرض نوكي نا كيلا بحاف دحال اءضاخ نوكا نا

 ْ »4 اًديدش امك ميهرك !نيذلا نييديسملل

 تاق ع نيبو هندي قئالملا روذو نوي وروالل أشاب سايع هك نع مغرلاب و

 ةكرشلا ةرهاقلاو ةيردنكسالا نيب ديدحلا ةكسلا دم زارتما ىظعا دقف ايوروا

 مايق ريخ ديفملا ع ورشملا اذه ماهب تماق يينلا ةي زرلكتا

 تايظنتلا لاخداب يللاعلا بايلا ْن' رماوالا هيلا تدرو م امعماأ ةنس يفو

 5 هل وط ةدل ةيركسملا ةمدخلاو جاب ركلاب برضلاو ةرخسلا ءاغلا لكم رسما يقف

 دق ناك انشا, ىلع دم ناب ىلاعلا بابلا باجاق ٠ كلذ يف اشاب سابع ضراعف

 ةيامملا ةءوكحلا تاسراو ةيلملا ةلودلل ةماملا نيناوقلا طمع رصم 8 ناب دبعك

 سارع نطاسلا ًافاكو تاق دقو اهرعاوا ديفا ةداعلا قو ثوعبم يدنفا داوف

 وفملا قحي اشاب

 ةفورعملا يو ايسورلاو ةيناثعلا ةلودلا نيب برها ثبش ليلقب كلذ دعبو
 دقو لتاقم ٠-©| نم ةقأاكوم هل ةلودلا ةدجنل اش سايع لسراؤ مرقلا عيل رح

 تلو دس سس هس وسو سس ------ تيس

 18187 ل معيظتم



 ظ

 رصمب ةيولملا ةيدمحلا ةلودلا همر

 ىلا مون عه راصح دعي هثرطضاو ةناتسالا ىلع فدزلا نم ةثمامز ةرتاأس 5

 ص

 ا[ دسم لاتفلا

 فرشتو م ٠+1 ةئس ةنائسالا راز ةفرمملاو فطلاو ءاكذلاو لاما ن. ميظع
 ىلا معجرف ةمعثل هرمغو هتئبأب هحوزاو ةيحاف ناخ ديلا ديع خاطاسلا ةلالح ةلباقع

 مرح ةصعلاو فافملا تاذدلاو وه اشاب يماىلا موحرملاو ٠ !ًدماح اركاش رسعم
 اّشاب سابعو .٠ يبلاحلا انويدخ ةدلاوو اشار قيد ل قباسلا يويدخلا موحرملا

 هيف تحيذ ميظع لافتحاب هديب بنيز ةديسلا دل لوالا رجحلا مضو يذلا وه
 تاراكتحالا تيفلأ هءاوع يفو » ةراكب ءارققلا ىلع تاقدصأا تقرفو محيابذلا

 نه ت اوصنخلا ءارشل دالبلا ف لافي الاب بناجالا رادتلا أديف ةيراحتلا

 ةرشابمنيحالفلا ٠
 يف ( م1864 ةئس ويأوي ) ه 1/١ ةنس لاوش يف اشاب : سابع ينوتو

 ةديدش ةباصا رْثأ يفوت هنا هتاثو بربس يف ليقو لسعلا اهنب ةنيدم يف هثيارس

 ن٠ افوخوا اماقتنا سكرجلا كيلالا نم نينثا ديب ةليتق تام لب ليقو ةطقنلاب

 ةرهاقلاب 3 وب دعا دلت اعلا ندع نفدو لقت هوم كعبو ٠ 2 لاو باقع

٠ 
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 «9؟؟و د ْ مالسالا لود خيرات

 اًساب ىلع رم هرب امنأب ريعس - كك
 مام58- 1804 ةئس نمواه املك س 1017+ ةنس نم 0 م 0

 « اشأب ديعس ١ شو

 يلع مولعلا ياتو ( 1899 ) ها1559/ ةنم ةيردنكسالاب اشار ديعس دلو

 هيج نباةافودعب ماكمحالا مامز يلوتو ٠ ةريثك مولع ف عبث نويواسن رفلا نمةذتاسأ

 ' ررحو قيفرلاب راجنالا عنم م1865 ةنس يفو ٠ ايحيسم كاس نادوسلا ىلع نيعو

 ةينديلا تاب وقعلا ىغلا م املأ ةئس يفو 0 ريقي مهم نيدوجوم ا

 للخلا حالصا ِق 53 حاف مات لالتخا 2 هتيالو نابايف روع ةموكح تناكو

 ست جا

 ثاابلا ءزملا 5( ْ مالسالا لودي رات



 رسب ةيواعلا ةيدملا ةلودلا «م

 خئااشم يدبا ىلع برضو حالفلا نب مظلاب مريس نيريدملا فئا'ظو ىغلا ناب

 اهمحرتساو نايطالا معئاول مظنو ٠ ع مالقم يف ني ريردملل انوع اوناك نيذلا دالبلا

 ةيمومعلا مي راشملا يف ةشفاملا قح هل لوخ ًاساجي أثناو اهباب رآ ىلا نيدبمنملا نم

 ةاضقلا نييمت رشاب و ةيلاملاو ةيب راو ةيلخا دل تاراظن ثالثو اهيلع هنقداصم لبق
 ايع مرضحا نيذلا نيبنابلالا درطو ةاضقلا يضاق مهنيمي ناك نأ دعب هسفنب
 متو ٠ ريصق دمال ساثلا ةفاك ىلع ةيمازلا ةي ركسعلا ةمدخلا لمجو لوالا اشاب
 ٠ اهريغ دم يف عرشو ةرعاقلاو ةبردنكسالا نيب ةيفارغلتلاو ةيديدحلا طوطخلا

 مايا يف ملسلا داسو ٠ لماع 115٠٠٠ ةطساوب أموب 7١ يف ةيدومهلا ةعرت ربطو
 ميسملاا عقنلاب ر هم ىلع تداع تاعالبما ماقال ةصرفلا هذه وه مث :ةغاف اشاب ىرعنس

 ديعس هريظا اعو نيئسلا_بقاعتي | ريثك الام ىغنقا تاء االليسالا كلت ماتا نا 9

 نويل م٠ مارت تادنس موي تاذ هديب قرحا هنا ىتح حالفلاب قر ن'
 لواناف هفاخ دبع يف رسعم ىلع ةبقاعلا موش ناك يذلا ضارتقالا ىلا راضا 0
 يقاس قف ناضرق هالت مم امه ةنس يف ناك ةبارمصملا ةموكحلا هتطرتقا ضرق

 زراكنالا لاومالا باويصسا نه ةعامج يناثلا ةيطغتب ماقو م !دتك و م اهتا

 عومم ناك اشاب ديعس يقوت الو ٠ ةئاما يف 7 رعسب كنرف نويلم 7؟ هردقو

 كنرف نويلم ؟5 .رصصم نويد

 ةروثلا دجحاو' اهيلا ثعبف ةءوكحلا ىلع مويفلا ةيريدم تراث همايا يفو
 لاوحالا تأدبف

 يف ثكف ةيروس ةرايزل اشاب ديعس هجوت ( م 1مم )ه 1575 ةنع يفو

 يف هرورم ءانثا ناكو ةئيدملا ءاهجو يلع اعرك افي لزنو مايا ةثالث ةدم توربي
 سانلا ىلع بهذلا رثنب تاقرطلا

 , هذه خي راثو ٠ سي وسلا لانق ردح يف عورشلا اشاب ديعش كرع ف 3 م مهو

 "أ يف ثيل ناتننا ويسملا ةفرعع م ١هكح ةنس تاكش ةكرش نا ةلأملا
 اذه لثل ندنفتس يزيلكنالا سدنهلا رصم ىلا ءاجو ٠ عورشملا اذه



 عما مالسالا لود خيرات

 يف ةيردنكسالا ىلا لصو نأ قفلاو ٠ لرحتسم هعشنا نا ررقف ثحبلا
 ةيلصاق يف دعام ةفصإ ؛ةموكح نم انيعم سبل يددنندرف ويسملا م 18٠ ةنس

 يف اهبتك ريبوأ سدنبملا ناك ةركذ» ةوالت يف ينيتتروقلا رجحلا ةدم ىف اسنرف

 ةدميفو عورشأ ١ اذهب قلعتلا ىلع هسفن يف لودف ةيوسنرفلا ةلخلا ماي ةلئسملا كان

 قئالع امن تقثوف ) هالو لق اا كيمدم ىلع فرم ةيردنكسالاب هدوحو

 نا دعب ةيلصنتلا فئاظولا نع سيسل يدداني درف ويسملا يل ليلق دعبو ٠ ةبحلا

 أرقي سلاج وه انييو ٠ اهب ماقاو اسنرفب يرب ةدلب ىلا رفاسو اريثك اهيذ باقث
 هقيدص ةيأونو سابع ةافو أبن اهيف دو: م ال4١ ةنس مايا ليحا يف دئارولا

 ايدبأ ءارو#م ىلا اهنمو ةيردنكسالا ىلا رفا يق عارسالاب ددرأ مم اشاب ليهم

 هيلا مدقو ما 1804 ةنس ريشو ١ يف هب ىقثلاو هشرجب ابنط» اشار ديعس ناك ارح

 ةيينه الا نكت مم اري رق هنومضع هلررحم نا اشاب ديعس هئم بلطق هعورشم

 هلوح نأ ةيكرتلاب اشاب كيفهم ههجرتو 1 فصاو ةفيوص 5 ري رقتلا اذه هافاو ىدح

 ىلا داع الو لانقلا اشناب تقولا يف زايتمالا سبسأ يد حلم م هتيشاح لادر نم

 ساسملا نم عورذملا اذهل الو ٠ هرم ةيلام ةكرش ليكشتب انامرف هيلا ردصا ةرهاقلا

 المف لصح دقو ةمج تاب ومص ىقال اذا ةبارغالف ةفاتمم ءاراو ةداضتم حااوصب

 نانيل ةدعاسمب اهعضو يلا ةيسدنملا تايمصتاا نابا نا دعب سبسا يكد ويسما ناف

 يبدروالا ماعلا يأرلا ةلاتسايف سبسا يد دهتجا مثيزيلكنالا ريفسلا ةضراعم نع
 م 1م ةئس ىلا م 176 ةنس نم تارع ثالث اهرازف ارتلكنا يف ايس ال هيلا
 40 يف دقع دقو ةرازولا سيئر نوتسرملاب نم ايس ال روتفلاب اهيف لبقتسي ناكف

 دروألا اما ٠ لاتقلا رفح ناكماب هيلع نيضركمملاو هيلث ادع هيف عنقي اعاتحا "؟ موي

 ىقلاو سبسل يد ءادمب رهاهش عورشلا اذه يف نيضراملا ربكا ناكف نوتسرملاب
 ةسايسال داضم عورشملا اذه نا » الئاق هعررشم ةبقاعنم !ًرذحم نالربلا يف بطخلا



 رصممي ةبولعلا ةيدمحلا ةلودلا يي

 ىلع رصانا سبسا يد نا ىلع « ايكرتو رمصم عم ناز لك يف ارتاكلأ اهتعبتا يتلا

 هنا نا_اربلا يف لاق يبرد دروالا نا ىّتح نمزؤلا عم هيلا لايمالا تاوحتو هئادعا

 مسقو كنرف نويلم ٠" نم ضرق دقع اذه رثا ىلعو ع ورشملا اذه ضراعم ريغ
 ةنس ربمفون يف ةروكذملا مهسالا تردصو كنرف ٠ 0٠ مهسس لك ةميقمهس 0٠0٠

 مهد ةأشأب ديعسو 458 1ا/ةيلعلا ةلودلاو ؟ ١/111 اهنم اسرق صخو م ١808

 ةدحتملا تاوالولا الو ايسورلا الو اسمنلا الو ارتلكنا يف باتنكا لص و

 يف ءدبلاب اشاب ديعس نم سبسا يد نذأتسا م 1865 ةئدم سرام 7 يفو
 م 18ه ةنس ليربا "8 موي نم لمعلا يف عرشف كلذب هل نذاف لمعلا

 م 18578 ةنس رياثي ١ قفاوملا ه !؟الو ةئس بجر 75 ثبسلا موي ينو

 أهيف ن© دو ةير دنكمالاب أشاب ل هدم يفوت

 00 ل  ل ي ل 322 و



 « 359 » مالسالا لود خيرات

 ميشاربا ىب اًساب ليعامسا -- ٠/1

 م1143 - 1818 ةنس نم وأ م 195 ١91/4 ةنس نم

 م 1845 ةئاس دلو اشاب يلع دمحم نب اشاب ميهاربا نب اشاي ليعامسا وه

 وريس ناس ةسردم يف ةيركسملا مولعلا قتلت ىلوالا هتيب رث دعب و )م لالا

 اديعب هتيالو ةذم ىضتف هيلع ًاقناح اشار سابع دجو رصم ىلا داع انيحو اسنرفب |

 اسنرف يف ةمبع هيلا دهعو هيلا هب”رقو همرك ١ اهشاب ديعس ىلوت الو ٠ هتطلاخم نع

 ايادهلاب هنحاو همرك اوعساتلا سوبب ابابلا هليقثسا ةهوز ىلا لصو اماف ما مه ةنس

 ارواب اشاب ديمسس ةحايس ةدم ةموكحلا لامعأ دلفُأ م 187٠ ةنس يفو ٠ ةسيفنلا

 دشرا فراك هنال هدعب اشاب ليعامسا ىلوت م 187 ةنس اهشاب ديعس يفوت املو

 هل روفغا | ةلالج ةفي رسثلا هباتعا لواحب رايدلا هذه فرش هتبلوت ةنس يفو « ةلئاعلا

 نيبو اشاب ليعامسا نيب ناك الو ٠ ًايظع (باحرت قالف ناغ زيزملا دبع ناطاسلا

 نم هئازوو ناطاسلا ةيشاح نيب هل ناك امو ةيصوصخلا طباورلا نذ ناطاسلا ةلالج

 بجوب اشا ليعاسا ةيرذ يف رصصحنت ةيويدخ ريصم ةيالو تاعج ني دعاسملا

 يف ءاجام أو م ١مل“ ةنس قفاوملاه دو ةنس رخ أ عيب ر 1 خركوم نامرف

 ةيسراف ةءاك وودخ ) رصم ويدَش بقل اشاب ليعمسال ىطعي نا روكذملا نامرفلا

 ميلاقالاماكح ضءب ىل ايكرتو سراف يف ًاقباس ىلعمي ناكو برلا وا ىلوملا اهانمم
 لودلامم تادهامملا ةماقا حو ةيرادالا ماكحالاب لالقئسالا هحنمو ( ةلقاسملا

 ةثارولاقوةحو يلاعلا بابلا نو جي رصن ذخأ نودب ضورقلا ضارقئساو ةيبجالا

 نرع الدب سيك ١9٠.٠١ ةيلملا ةلودلا مفدت يقلا ةيزجلا غالباو هئانبا لوال

 نيك

 درع يف هيف ءدبلا رد مدقت يذلا سب وسلا لانق ردح 3 م 1416 ةئس يفو

 ةوعدل اب روا ىلا ةروكذملا ةنسلا نف سرام رهش يف اشاب ليعامسا رفاسف اشاب ديمسأ

 لابقتسال دادمتسالا يف ذخأو رصم ىلا داع مث هحاتنفاب لافتحالا روضحل ركولم



 1 م

 رصمي ةيولعلا ةيدمحلا ةلودلا «0 و

 مايل هنم دبال اًرمأ هدوجو ناكو ورتابت رصب نكي مل الو ميءاف# قيلب !؟ نب رئازلا

 رعسا تقولا قيضلو اربوالا ورتارت ءانيب يواسمتلا سارف سدنملا رما ماظنلا

 نم هفاكن امعلست الو ربشا ةسمخ نم لقأ يف هثبانب مث ىتح اًراهنو اليل لمعلا

 كلولملا ةماقال مزاي ام زي ذأ ٠ةعرسلا هذه لثم يف هماهتال ةظعابلا في راصملا

 !متأشنا ةيليعامسالا ةئيدع ةيارس مط أشناو مهءاتج ةقئاللا تايارسلا نم ءارزولاو
 تاكنرفلا نم نينويلع ةموكسحلا ةقفن ىلع ةكرشلا

 مهتم دسقم يفو خزربلا ىلع نودفاولا مدق م ١1م5 ةنس ريماس ا فو

 ايلاظياو ايناملا دهع ايلوو اسمتلا روطاربماو اسنرف ةروط'رب.! ينيجوا ةروطاربمالا
 عبيمجلا ماق يلانلا مويلا حابص يو رورسسلا ةياغ يف دعو ةنيدم يف ةليالا اوضقف

 اوضق ثيح ةيليعامم الا ةئيدم يف اولزنو كلذل تدعأ يتلا ةد رحبلا تاروباولا ىلع

 اونا 59 سي وسلا ىلا عي اوراس تلاثلا مويلا يو ٠ نق ماو ى ين هلا

 ةيلبقلا تابجلا ىلا ةحايسلا دارا ن. الا هدالب ىلا مهنم لك مجر اهنمو ةرهاقلا ىلا

 ةروط'ربما ماركا ىلا ةمه لك ويدؤلا هجو دقو ٠ ةيدقلا ريم راثآ ةدهاشمل

 نيسح هلجنب اهبعصاذ رصم ديعص يف (تحاس ءانثا اهل ةح ارلا بابسا ريفوتو اسنرف

 ضتخا أي رح | روباو رقع ةئم امد نيعو اها ضايوريطللا رب زولاو اغا

 برشملاو لك ألان ء اهمزلي ام لك راضحال رخ آلا ضعبلاو !تيعمو !وكرل اهضعب
 ةرغملا تافثلاب ةلوءثم تردئساو ٠ امو ةرهاقلا نم كلذ ريغو هكاوفلاو

 كالذك لزت ملو رغسلا اذه يف اهتضق يننا ًاموب ني رشعو نينثالا ةدم ةيويدخلا

 لاوتحالا انو هنيصل أم نار اصتخالاب وو - 02 ةرو رس اهدالب ىلا تداع يت م

 قاف انايحا اهم قيدصتلا «ىراقلا يلع ردع يببلا فرتلاو او ذب لا رهاظ٠ ن

 ذهاش ينوروأ نم امو مهسفنا نيب روالا فصوب ةليأو ةليل فاا باتك هئمضت ام

 0 رصف ترا اًدتدعم 0 فائض 0 وو ايلا هيف فرع ام ردقو لافئحالا

 ١ لاومالا نم



 « مهم ْ مالسالا لود خيرات

 اوريسأو ممدالب يلي امم رصم دودج ىل' ةشبللا ىدعت م 1ملال؟ ةنس يفو

 لاق تارباخلا ترجف مدر بلطت ةب رصملا ةموكحلا تئعبف رسم اياعر نم اضعب
 حجنت مل اهنا الا ةشبحلا عاضخال ةلد اشاب ليعاممأ اهيف درج برح ىلا كلذ

 رميهم ىلا تداعو ةيلاوتم تاءزه دعب شارءالا عم حلصلا دقمب ترطضاو

 ندميز ن٠ اهم زي ام ىلا ندملا ني ىلا لوملا ريثك اكاب ليعامسا ناكو

 حاف نم رثك او امءسرو ةرهاقلا قرط مظف هتيالو هدب نم كالذ يف عرشف اي روا

 يف ةخذابلا روصقلاو ةيويدخلا ارب والك ةرخافلا ةينبالا ءانبو ةديدجلا عراوشلا

 .قالوب يف يرصملا فمّتلا أثناو ةزيجلا يارس ىنبو ٠ ةيردنكسالاو ةرهاقلا

 تنوي ىلا هيميانالا هاما ردو اردت بنات الا جا نينار وينقل ةعكلاو
 اهل باجتساو زاغلاي ةرهاقلا رانأو اهيحاوضو ندملا يف راهتتالا عرز ممعو ةرهاقلا

 . قيرحلا ءافطا تالا

 يرصملا رطقلا مسقف نالا هيلع يه ام ىلع ةرادالا عورف أ يذلا وهو

 ءاضقلا سلام مظنو همظنو باون ساو سساو زكارألا اه نيعو ةيريدم 16 ىلا
 ةيبسحلا سلاجلل ماظن عضو ٠ ا دودحو طباور لكل لمحو يعرشلا ءاضقلاو يلهالا
 دمي ةيريما ةحاصمامل جو ةي رصملاةتسويلاةحلصم أشأاو :ةرهاقلا يبسح سبعأشناو
 ةمحرتب راو ابيف دازو نالوب ةعبطم نسحو ٠ ةيبنجا تاكرش لب ١ يق تناك نا

 ترثاكتو ٠ تاعورطملا ظشنو قرولل المعم ساو اه رشلو اهعبطو ةديفملا بتكلا

 عبمج يف ةيديدإلا طوطخلا نم اًريثك أشناو.٠ ةيب رعلا دئارجلاو عباطملا هدبع ىلع

 ىنيو ٠ نادو لا ىلا !- راصوا ىتح فارفلتلا كالسا دمو يرصملا رطقلا ءاننا

 قئادالا اهيف لمجو همسي اهامنو سيولا لاتق ىلع ةيليعاممالا ةئيدم

 نايا ىنبو رمحالاو ضيبالا نري رحبلا يف تارانملا أثناو ٠ روصقلاو
 ن< اًررثكو ةيسايملاب دصرألا فو ناولاح يق ةين دعما تاماجخلاو ة 4 ردع كسالا

 ةعراك ةلثاطأ رو 41و ةريثكلا عرقلا نع 0 رطقلا ءامغا ١ رئاس يف ركسلا لمامم



 ع ةيولعلا ةيدمحلا ةودلا «ممكر

 نيب ليلا رصق يرب وكو سي وسلاو ةرهاقلا نيب ةيليعامم لود ديعصلاب اب ةيهاربال

 | ةزيجلاو ةرهاقلا

 حق ماقاو قنقزلا ةراجت لاطبا هدب ىلع تمت يتلا ةميظعلا لامعالا نمو

 اهدمب امو ه ١؟91 ةئس لازغلا رحيو روفراد ةكلمم حتتفاف اهعاضخاو نادوسلا

 ةموكحلا هتلاتساف ديبعلا يف رحتي كلذ لبق ناكو تمحر امشاب ريبز رصم مساب اهحتف

 ني روك ذملا نيميلقالا هتف دعب و ٠ ةيوشابلا هحنمب ةراجتلا هذه نع لودعلا ىلا
 ىلا ةدوغلاب هل نذؤي مل نكلو ةوافحلاب ليقتءأف ركشلا بجاو ءادال .هم ىلا ءاج
 ءاوتسالا طخ ءارو ضرعلا نم ةعبارلا ةحردلا ةيرصملا ركاسعلا ثغابو ٠ هدالب

 اريك اةدس حتفو ةكبع لالش دبش نادوسلا لاو>ا نيسحتب اشاب ليعامسا ينعو

 ضيبالا لينلا يف نةسلا ريسم قيعإ ناك اليم نوئس هلوط ةدوشاف ةنيدم يبونج

 ةراق نم ضمغ اء فاشتكا ليس هرآ 5 ناو اًريثك ةراجتلا قرط ثاهبستف

 ةربهلا باحصا دمي ةيقي رفا

 ىنبو ءايلعلاو ملعلا طشنف هحلصأو الا ائيش كري مل اشاب ليعاساف ةلجلاب و
 يف رصم تراص ىت> ةعانصلا دهمو ةعارزلا حلصاو ةراجتلا لبسو ةريثكلا سرادملا

 اكريماب هدبع يف تثعقو نا قفتا دقو ٠ ءاخرو دغر يف سانااو ةيهاز ةرهاز همايا

 ًايينج رشع ةلسب راطنقلا عيب ىتح يرصملا نطقلا نامثا تمفتراف قاقثنالا برج
 ةقئاف تدايز ةيعارإلا رصم ةورث تداؤف

 , مل ديعسلا رطقلا اذه يف تاحالصالا نم اشأب ليعامسا هانا ا لك نا يلع
 ٠ في راصملا ةدايز ببسي رصم ىلع نويدلا مكارت نع تجلن يتلا رئاسخلا ز ناوي
 نم ٠ هضرتكا أم عاف ضارتقالا باب قرط ىلا اهشاب ليعاسا هبن أشاب ديعص نأكو

 غليم ضرتقا م1874 ةنس ينو ٠ كلرف نويلم ه5 ممابم | متا/ - | م59 ةنس

 , دادي ةيلام ارجع ناكو ةئاملايف 7 رعسي امأع ٠" يف دادسال ةلباق كلنرف نويلم 7

 :ةيردكسالا قاوسا يف عابت تناك ةيلاملا ةراظن تانوبناىت> الاحفلسا ماع لكيف
 ويدجلا ضارقاب ماق يرصم يون رف كنب سي راب لكشف ةثاملا يف 14 ةطيط#ب



 « ماب ٠ مالسالا لود خعرات :

 ةرثادلا باسح ىلع كنزق نويل غابم م 186 ةئس ليربأ

 اذهل تتلغأو ايناماو اسنرف نيب برحلا ران ةنسلا ءذه يف تبش نا قفتاو

 ةريصق ددمل ىرخا اضورف دقهأ نا رصم ةموكح ترطضاف سي راب ةصروب ببسلا

 طبشي مل دحلا اذه ةيلملا لاوحالا وس نا ىلع ةئاما يف ١" نوبلا ةطيطح تفاب و
 رعسب كرف نويلم م١٠ هردق اضرق م 187+ ةنس يف دقعف يويدخلا ةيزع

 كالمتساو ديدحلا ةكسلا تاداربابةومضعو اماع ”.ةدميف دادس ًالباق ةئاملا ل
 يف ني>الفاا نءامدقم تاونسثس ةبب رض هاضتقا شو ةلباقملاو ىرخالا نويدلا
 نا ىلع ٠ اهب نيمفتنمالا ديالا اذه اونوكي مل يقلا يضارالا نع مط لزانتلا لياقم
 ذا الئاز الط ناك امنا ريع نم اهرهب ام نا ثكرداو ابمون نم تيه اب روأ

 رعش او ٠ اكنرف ب5 ىلا كنف ؛؟1,386 نم نيدقلا كلذ تادنس تطقس

 راعقلا يلاها نم ًاثويلم ١؟» ضارتقا ىلع مزع لاملل ةجاحلا ةدشب اشاب ليعامسا
 فخسلا قرط لك هب وغر» لاوثا لمعتساو

 اويلم 0+ ةرئادلا نيدو كنرف نويلم 40٠ يمومملا نيدللا عومجم غلبو
 ةرثادلا كالمأ ن قبتسي ل م 144 ةنس ذنهو ٠ نويلم ٠٠١ ىرخالا نويدلاو

 ةيرصملا قاروالا راسا تطبع م امله ةنس يفو ٠ ركسلا لماع» ىوس هسأي

 ةبرممملا ةموكحلاب ةصاللا سي ودلا لانق مبسا عيب ىلا يويدخلا رطضا طوره

 ًاكئرف 938 رعسب يا كنرف نويلم ٠٠١ غاب ارتاكنا ىلا 10310 اهددعو
 ( ًاكئرف *030 غلب ةريخالا تاوئسلا يف اه« مهسلا رعس نا مه ) دحاولا مهسلا ,

 رياذي يف 1١ ىلا ثطبه نا ثرات ل اهنكلو ا/١ ىلا تادنسلا راعسا تاعف

 ةثدهت ةرورضب اشاب ليعاسا سحاو نينئادلا رطروخ تجارف م 1ملل5 ةنس
 ييومملا نيدلل قودنص ءاشنأب م 1805 ةنس ويام؟يف ايلاع اًرعا ردصاف مرطاوخ
 نسو ايسورلاو ايلاطياو اسمئلاو ايئاملاو ارتلكتاو استرف نع نوبودنم هيطنيمي»
 اضرق راصن الو بئارضاا لدعت ال نا هيف ةموكحلا تدبعت يذلا ةيغصتلا نوناق"

 ش 1 مهتعجارع لبق

 م ل سس ع سس سس ع جس سس ب سس بس ع سس سم

 ثلاشلا ءزملا : "2 مالسالا لودي راث



 2 رصمب ةيولعلا ةيدمحملا ةلودلا هود

 رخ آلاو يزيلكنا امهدجنيبقارم يويدشنانيع م 127 ةنس ريقون 18 يفو

 ةينازيملا عضو يق اهتكر امو ةموكحلا تاباسحو بئارضلا ةيابج ةيقارا يوأسارف

 ةنا م 1874 ةنس رياني ٠0 يف تاكش ةبولطملا ةحيتتلاب ماظنلا اذه تأ مالو

 نكن مل ةموكملا لامعا نااط تبثف ةينازيملا يف رتسملا زجعلا بابسا نع :ثحبلل

 ارهش ١ فنم اولو انثي 1 ةءوكحلا ينظوم ناو قدصلاو ةءاقتسالا ساسا ىلع ةمث

 رودص ىنكي هناو 006 هينج فلا 1٠١ اهل معصم ناك يئلا مهتابترم 0

 لازت ال ةريخسلا ناو اهتيابح يف عورشلاو ةديدج ةبب رض عضو ةيهاذش ةدارا

 محلا ىلع لوع ةنجالا كلت ري رقت .يويدخلا أرق الف ٠ اهاطبا نع مثرلاب ةدوجوم
 اًريزو نسلو شرفير نم ساجلا اذه لكش لمفااب و ٠. راظنلا ساجم ةطساوب

 اشاب رابونو ةياخادال اشاب ضايرو ةيمومعلا لاغشالل ربيناب يدو ةيلالل

 م ٠ نيفظوملا تايترع مد ررقف هئاساح دقع يلاوي ساما اذه لخ'و ٠ ةيجراخلل

 ةلئاعلا كالماب انومض» اضرق لاشناو ر تيب عم دّقع ثيح اردنوو سيراب ىلا رفاس

 ( تاهينجلا.نم نييالم ه) هدقع يف اودهنأ ةبوي دون أ

 بارطضالو لاومالا ةيابج رذمتل اوس تودادزا تناك لاوجالا نكلو
 ةيش ريفوت بوجو راظنلا ساي ىأرف بناجالا ةلخادم ببس نيلهالا رطاوخ

 رخأتملا مه مفدي ملو طابضلاو ركاسعلا نم اريبك !ددع تفرف شيجلا تاقفنن٠
 ءاجو ( م ا4للو ةنس رياريف ام ) ه 1895 ةنس ,رفص؟ هيفي نوتوفرملا راثف ٠ مه

 رثسملاو اشاب رابونب اوكسعاو ةيلاملا ةراظن ىلامهنم ظباض ةلاعب راو رفن يف 11 نموحن

 ودخل لخادت بجوا اه ءاضوضاا تاع مئاًرخأتم ناك ام.اهيلا اوي الو ندليو

 .انيحو ٠ اوفرصناف مهلمت ديدبتو ني ربهجتملا ىلع لخطاب صاخلا هسرع را ثيح

 الك : باجا : مهتايح ىلع نما. يف نويبوروالا:له.: لصانقلا نم يويدخنا لثس
 ديب أهيم ىنمتسا مث ةرازولا نم امشاب. راب وأ لصف هياعو : ةرازولاب رابون ماد ام

 ٠ ةبمائرب ةين# ةرازو اشاب ليعامسا لكشف ٠ كرابم شاب يلعو اشاب ضاي ر ليلق
 اشاب قيفوت هل روما هنبا



 م مالسالا لود خيرات

 ليعاسأ بلق (م اهالو ةنس لرب 7 )ه 5 ةنس رخآ عيب ر 14 ايفو
 مع الدب لمدو بزاجالا نم هيف ناك نم لك لزعو راظنلا ساه ةئيه اشاي

 ةيركسملا ةوقلا دات نا ساو اشاب 3-3 مش موحرملا ةسائر تف نييئطو اًراظن

 نيرظانلل هلزع اثربتعا اهنال اسنرفو ارثلكتا ىتلود ىلع كلذ قشف نا

 ضفرف دعاقتي نا هنم اتبلطو ةيئاودءلالامعالا نم هلع ريغل يواسأ رفلاو يزياكتالا

 "5 يف تردص ةيناهاش ةداراب لزانالا ىلا هترطضا ىتلا ةياملا ةلودلاب اتناعتمماق

 هلاجتا ريكال محملا نع لزانتق ٠ ما 141/6 ةنس وينو

 تيا تا ريل

 ليعامسا نب اشاب يفوت - ع
 م 1895 ب 1ملل5 ةنس نموأه 18:54 - 1595 ةنس نع

 لالفلا نع'الثن اشاي قيفوت . (١١ش)



 د ب م م

 رصمب ةيولعلا ةيدمحلا ةلودلا «8غ28

 م 1747 ةنس بجر ا/ سيلا موب رسم ةي ويد اشاب قيفوت موحرملا ىلوت

 فن ةيعرلاب قفرلاو ةيرحلا ىلا هجايتحاب رمشف يعرصملا نطولل هبجب !وهشم ناكو
 هنءدق يذلا ةيفصتلا نوناق ىلع قداصت نوي دلا باوصا نيمأت يف رظنو ٠باارغلا

 عالط# :تاو ةيعرلا دقفتيل يرصلا رطقلا فاط مث مم هناشنال تبدتتا يبلا ةئوللا

 داع 0 هيي نم ر طقلا هيلا 0 ةلحرلا ل ءانبا يف سردف مخاوحا

 ف 0 ىلع ا نم ىفتق 2 ةمولعم ريشا ىلع روششملاو لاومالا

 لاوحالا تثمظتناف .٠ هضرأ عابت دادسلا نع رخآت نمو ابليصحت ف قفرلا ذاختا

 سرادملا ءاشناب رماف فرامملا نو'وش حالصا ىلا هتياع هجو مث . ماظن نسحا

 لعجو اهنوكش ماظاو هكابأ اهأغنا ل يي ١) سرادملا رث اود عسوو ةيئادتبالاو ةيلاءلا

 تايماو نيناوقلا روش سامو تاو ري دما سل اوم لكشر ةيروش تامالغن دالملل

 تدعتسا دق نكت مل دالبلا نالو !ًدئاز اًراشننا رمد ةيرحلا ترشنناو ةيمومملا

 يف ببسلا ثناكو ررمغلا ىلا تأآو لالا تسكمنا دعب ةيرحلا هذه لول

 ظ ظ ةيبارملا ةروثلا ثودح
 ةنزرةيره ةيرق يف ه |٠؟هم ةئسرفص قف يبارع دما دو (ةيبارعلا ةروثلا)

 ليلا يعدي ىطب صخش ىلا مدلاو هلس هدشا ما الذ ةيقرشلا 3 ريدم نم

 مهاجلا ىلا هدلاو هلخدا م "كه هج يفو 0 ةبائكلاو ةأرقلا ءيدايم هع ساطغ

 يقتلثو في رشلا نآرقلا !مئانثا يف ظفح تاوئس عبرا هيف ثم نا دعب و رهزالا

 ةيداهجلاب قملا» |"ا/1 ةئس رغص ي فو ٠ هةنم جرخ ةقفلاو ُ وحنلا سوردلا صعب

 ةئر ىلا يقرأ م17 ةس يفو . نيعأ كواب ةجرد ىلا يقر ُ يركسع ةمصن

 الا ه1 ؟01 ماع تأ لو يثاب زوبلا ةبتر ىلا قرت ه 1874 ةنس يفو ٠ مزالملا

 0 كراع م ماقمئاقلا ةينر ىلا يثر م 1 ؟ا/اب ةئس ف يشابكإلا ة ةيثر ىلا يفر دقو

 ةم دخلا يف رماساو ه1 ةئسس اشاب ليعامسا ةيالو أدّيا» نماويلا ديعاو يق ةمدخلا

 يبأرع نوجا تثفرب تمبخ نأ ةموصخ يسكر شلا اش ورسخ نيو هليب تمءقو نا ىلا

 20172227 جسما



 «مغت» مالسالا لود خيرات

 مرحت خا يه يتلا انو ىماهلا موحرملا ةعضرم ةنباب نرثقا ةدملا كلت نوضغ يفو

 ىلا اشاب ور هخ لسرأ لاق دعب و ٠ عاضرلا نم امشاب قيفوت موحرملا ويداعا

 م ناك اء اشاب لي امسا قبسالا يويداعا ىلع ينارع دمحأ ضرعف نادوساا

 ةئس تايالال دحا يف هئئرظو ىلا هداعاو هيلط يويدحخلا ليثف هلاشاب ورسخ

 ربك ١ اهالوتر رم ةيويدخ نم اشاب ليعامما ليقأ ء رووح ةنس يفو هلجو؟
 اشاب ناثع ناكو ٠ يالاربللا ةبئر ىلا يبارع دمحا قرف اغاب قيفوت هلاجنا

 دحأ يقرتم دعب يضقي ةوناق نس دق تقولا كلذ يف ةيدارجلا رظان يبمكرجلا يقفر

 سرادملا نم جرختإ نك ءامتك الاو تارالالا يف لماعلا ركسملا نم نيب رمعملا

 ةفصب ةيداهجلا ناويد ىلع نادر سلا يالاررما كب ىماح لاعلا ديع ةلا>اب و ةيب رحلا

 ديع.كب'لح' تفربو ٠ هلع لدي يسكر شلا 95 ناهأ دشروخ نييعتب و نواعم

 هنع الدب يكرشلا كب رك اش نييعتو يراوسلا ماقمُ اق راثغلا

 نطو بزح فيلأت ىلع مهمظم دحتاو ني رصملا ىلع رماوالا هذه تعصف

 لاملا ةمقاو هيلع اوضرعو هذ يبارع دما ىلا اوبهذف يسمكرجلا رايثلا اذه مواقي

 ضر نرا يبارع دمحا ليقف هتسائر تحن ينطو بارح تيت نم مه نع امو

 اوذلح نا دعب و ٠ ءايمع ةعاط هل ةعاطلا ىلع نيم.تملا فاهتسا نا دعب بزلا اذه

 يلعو يبارع دم-' هيلع عقو رب رقأ ةبانك يلع مهنأر عمجا فحصملاو فيلا ىلع هل

 ليز نويلطي راظنأ ساهم ىلا هوعفرو رافذلا ديع دهعاو يلح لاعلا ديعو يمدف

 سلس ىلا ري رقثلا اذه لصور املف ٠ نيينطولا نم هريغ ييصنتو ةيدابجلا رظان

 ليكشتو ري رقتلا اذه ىلع نيمقوملا نجس هرماو ةيداهجلا رظان يلع هلاحا راظنلا

 اوطعاو سارتحالا ةياغ اوسرتحاف ربخلا كلذ مهنابف ٠ معك اهل يركسع ساجم

 ماوالا مهيلع تدرو مث ٠ ةدش يف اوعقو اذا هنولعفي اب مهتاال ال ةمزاللا ميلاعتلا

 اوغايإ 0 طادضلا صعب مهءاروا اوي>ولو سهالل اولثنعا 0 ةيب لبى ناويد ىلا مب لطب 1

 ريثشكب اماغ ناويدلا ناك لبنا ريق ىلا مظوصو ىدلو ٠ مه لصحي ام مهن 58

 مهحسب افا رمألا مهيلع ىل' ةيد أملا ا ماما اولثمت انو ةبركسعلا ءارما ٠ ْن



 رصمي ةيولعلا ةيدملا ةلودلا «84 7

 كالذدنمف ٠ موماقم موقي نع نيعتو نجسسلا ىلا اوذخاو مهفويس تعزن لاحلا يفو

 : مهثاسؤر ىلع مثام نيدباع يالا طايض اوربخاو مهفاخ اوناك نيذلا طابضلاعرسا

 ديبغ يدتفا دمحم ةدايقب راسو حالسلا تحت نيدباع يالا لخد لاحلا كيسو

 موج رخاو هقاق رويلا رعدمجأ نجس اميح نجسا| يلع مجهو لبنلا رصصق ىلا يشابكبلا

 ةيساملا يالاو هرط يالا ىلا مهرماوا طايضلا ردصأ مث ٠ اًرادتقاو ةوق هنم

 يارس ماماتايالالا تمدتجاريسي دعب و٠ مهتحلساب نيدب أع ةحاس يف مهراظتناب
 نم هودبا ام ىلع مركشف مهيف اميطخ يبارع دما فقو مهعاتجا م : الو نيدباع

 هنم باطواشاب قيفوت مي وهم ماعا يبارع د مدقت' مث ٠ مذاقنا يف ةءملا

 هسبلط يويدخلا باجاق ٠ لاح قذر اشاب ناثع 1 51 مهنم طرف اعوفملا

 هناوخاو يبارع عجرو ٠ ىماس دوم هناكم لعجو اشاب ىتفر لزف عازال امسح

 نماورثك اف ديدشلا بعرلا مهم واق يف عقو دقو مهئايالا ىلا اوهجونو مهيصاتم ىلا

 سااولا نودقميو يبارع لزخ# يف ةلبا لك نورهسي اوراصو مهسفنا ىلع ظذحتلا

 ثبب راصو هيلا رك اسملاو طامضلا بواق لامتساو يبارع ةكوش تيروق مث ٠ ةيرسلا
 هتيغر ىلع هودعاسي نأ مهتم بالطو دالبلا خئاشمو دمعو ىلاهالا نيب هراكفا

 هع هتبيس ةيضاي رلا ةرازولا تناكيتلا يبنجالا لخادتلا نم دالبلا صالختسا يف

 ةيردنكسالاب يويدخلا ىلاءلا بائللا ناك ه 1054 ةنس نابعش ؟8 يفو

 ثقة مدص ةيجبطلا نم اب ركسع ثمدص ةب ردنكسالا رات دحا ةب رع نا قاف
 هرمالا يف رظنلا يويدنلا نم اوبلطو نيتلا سأر يارس ىلإ هؤاقفر هلدحف هيلع

 يذلا فنلا ىلع ًانكح ردصا يب رح سلوم لكشت مايا ةعضب دعب و - اًريخ مهدعوف

 مهددعو هكراقفرامأا دوم ةقاشلا لاغشالاب نيتلا سأر ىلا ريسملا ىلع هءانقر لمح

 اا !ًراقنانادوسالنوأسري مث مث ناجالإ يف تاون * نحسلاب مهيلع م كف ةيئا

 ا 2 وك ياش دو# ةيداوجلا رظان ىلا ةنادوسلا ةقرفلا ريما 0 دع ثعبف

 ىعدتساو اًدج ردكتت ويدخلا ىلا ىوكشلا كال: ىماس عفر ٠١ مكحلا ا لظ

 هتائرب .اودقعو ناضمر ١ يف اهولصوف ةيردنكسالا ىلا افا ءارزولا لاحلا



 يعمعأعر 0 مالسالا لود خيرات ص

 نكي اشاب داود هلدب نيعو يماس دوم ةيداهجلا رظان ءافعتسا هيف ررقت سلجم

 , اع يبارع مع لو ٠ لاوحالا تأدهو ةمصاملا ىلا راظنلا داعو لامعالا مسا

 0س طسغا ( لاوش ةياذل لاونملا اذه ىلع لاخلا ترساو ٠ اظيغ طاشتسا ناك

 راو ةيردنكسالا ىلا هجوتلاب ةملقلا يالا ىلا ةيدابجلا ةراظن نم رعا ردص 3

 اوعزو هواتفرو قار 6ع برطضاف ةمصاعلاىلا ميد 4 ١ ردع كسالا يالا ىلا رخآ

 كلت دين ىلع اوقفتاف 5 ميتماك قيرفت الا تا رجالا هذهم دصقت م ةموكحلا نا

 مه أي تايالالا عسي ىلا يبارع نعوأ ءانثالا هذه يفو .٠ م المفو رماوالا

 باكو ٠ م اما هي رام لوا يف نيدباع يارس ىلا روصحلل دادمتسالاب

 تايلط لجال نيدب كا سوحيس شيلا ناب راظنلاو ةبويدخلا ةرضحلا ىلا ينارع

 ةكر لا هذهن + مهاياعر ىلع فوخال ناب لودلا لصانق يلا ضيا بتكو ٠ ةلداع

 لاعلا ديعو يلارع مهو ةروثلا ءاسا ذر ىلا 1 دقو لسرا كذب يويدخلا مع امو

 أاعقن مه هحلاصن دجت مل الو مهثأ ارجا نع اوفكي نا مهحصني رافغلا دبع دمحاو

 ةدئاف الب نكلو مهجصني ذخاو نيدباع يالا ىلا هسفنب هوعس هجوت

 نيدباع ىلا مدح (م 1881 ةئس ربتبس ) لاوش ١١ ةعجلا مو يفو

 يالا هدمب رذحو راقثلا ديع كي دمها ةدايق يراوسلا لوالا يالالا

 ةصاغ تناكو نيدباع ةحاس يف شيجلا لماكتو ةيجبطلا يالا مث يبارع دما

 فرشاف ٠ يارسلا لاد لودلا لصانقو روكذو ثانا نم نيجرفتملا ريهام

 الاس !داوج اًيكار رض يلارع دمحا راضحاب رماو كلااسلا نم يملاءلا بانجلا

 درب يوبدخلا ءرمأت ٠ مطويخ نيبكار يراوسلا طابضلا نم ةرشع :هلوحو ع

 يويدألا هل لاقف ٠ لمذق هنع طابضلا داعباو هداوج ىلع نم هلوزنو هدمغ ىلا هنيس

 ىلا كقرا ملا : يويدملا لاق : مهن : ينارع باجلاف : كالومو كديس هلا مل

 يف امو : يويدالا لاف : ةئامب رالا ةيقرت دعب نكلو معأ : هياجاف : يالا ريملا ةبت و

 لاقف : ةلداع تابلط لبنا : ينارع باجاف :انه يلا ركاسملاب كروذح 5

 ليكشتو ةرازولا :طاقسا ىلع يبأر عاجلا تابلطلا هذه ىه امو : يويداا

 يل رم
 1 دس عدس محشو وتو



 ره هب وللا 7 دمحلا ةاودلا

 لالحلا نع ذا# يأرع دمحأ 1١١5١ ش

 لزعو ديدجلا ةي ركسعلا نوناق'ىلع قيدصالاو شيجلا د ؛ء ةدايزو باونلا سلجت

 ةيركسملا ص/اصخ نه ثسيل تابلطلا» ذه لك : يوب دكن١ هل لاقق : مالسالا خش
 لعفف يارسلا ىلالوخدلاب يوي دخلا ىلع لوالا لصانق تراشاو : بارع ثكسف

 ةرازولا طاقسا نا : يلاءاا بانإلا نع ةباينااب يبارعا لاقو ارثلكنا لصنق مدقت مث

 ةمالا تاقاءت٠ نم باونلا ساوف ليكشت بلطو ويدحخلا صئاصخ تاقاعتم نم

 ال دالبلا ةيلام نا نع الضف ودهو ناما يف دالبلا نا اه شيجلا.ةدايزا هجو الو

 اماهيلعةرازولا عالطا دعب فقنيف يركسلانوناقلا ىلع قيدصتلا اما كل ذ يلع دعاست

 / لضنقلاةرضحاب ملعا : ىلا رعهللانف : بابسا ىلا هدانسا نمديالف مالس الا خييش لزع
 دوزجلا اله ةطساوب اه ذيفنت يف ينوبانامهنالالا !هيلعم دق ام ىلاهالاب ةقاعتلا يتابلط نأ

 ناكيملا اذهحرابن الو تابلطلا هذه نع لزانم ال اننا ملعاو مدالراو مهناوخا مهنال



 «9؟4ه مالسالا لود خيرات

 يذلا رمالا ةوقلاب كنناحارتقا -فيفنت دي رت ذا : لصنقنا هل لاقف : ذقنت ملام
 يف انعزاني يذلا نمو .نوكي ال كاذ .: يبارع لاقف : : مدالب عايض هعم ىح#ي

 هل لاف :انرغ ا ن ع ىنغت نا ىلا ةمواقملا دشا همواقت اننا ع ءاف انتلخاد حالصا

 تقو يف عمجأ ي سو يف : يبارع لاق : اهب مواقتس يف جلا ةوقلا هذه نياو : لصنقاا

 لاف : كتابلط لثت س١ اذا 4 اذامو : يثدارا: عوط رك اسعلا نم ويل لولق

 دنع الا اطوقا ال: يارع لاقت : يف ٠١ : لصنقلا لاقف ٠ : ةيناثةملك لوقا : يبارع

 لوادت .تاعاس ثالث نم 0 رثلا نيب تارباخلا تمطقنا مث ٠ : طونقلا
 اهديفنتو يلارع تابلط ةباجا ىلع يأ لا رقتساو اهالخ يف يويدخلاو لصاخقلا

 نيمت مث هبط بيجأف هفارصلا لق ةرازولا ليزنت ىلع يبارع رصاف ٠ ائيشن ائيش

 َ ةرازولا ترما مث ٠ ةيداههتل اًرظان يماس دودو ةديدجلا ةرازوال اشاب في رش

 طايمد ىلا هثالاب هجوتي لاعلا ديعو يداولا سأر ىلا هثالآ, يبارع هجوتي نا
 يبارع رةتسا الو. هني روءأم لمع ىلا اهتم لك ميظع لفحمب ارفاسو رمالا الثتماف

 د.علا نيب هراكفا ثبب و هطايضب ةي ريدملا ءاجا 0 راص يداولا سأر يف

 ةفيظوو ءاول ةيتر هيلع تضرغو ةمصاملا ىلا ةموكحلا هتعدتساف ناب رعلا ياش.و

 هتدبع يف يالالا ىقتبيا ىلوالا ضفرو ةيناثلا ليقف ةيداهجلا ةراظن .ليكو

 طسوتو نا هلزخع يف لفاملل . دقمي راص ديدخلا هيصنم ىلع ىبارع ىوتسا الو

 فنرادوسلا يف اقنع ناك هنالت ةسورحلا رات دحا داقعلا ىسوم نسح نع وقمأأب

 ةخيشم نا يما ىلا خب تأ لزع 3 نوعم م كاد ىلا يملاعلا بات 1 هباجاو 98

 ١ ىبابءالا خيشلاب هلادبتساو مالسالا

 ةموكحلا تقدص ( م 1181 ةنس ريمتبس ؟؟ ) ها ج58 ةنس لاوش ؟2 يفو

 ةثاداسع مول ىلارع تايلط نم ن ن١ يو ةديدجلا 3 «ركشملا نيناو ك ىلع 7 د رمل

 يق ةحب اللا داعب يلاعلا رمالا رادص ةئسأأ ٠ ند ةدمقلا يذ ١ يقو ٠ نيدباع'

 ةياتسو فلاب ليز اشار في رش ىلا مف: رري رق ىلع ءأنب باونلا باحاوا

 ميظنت ىلا فيرش ةيانع تبجوت 9 ٠ ىبايلا ساهلا ليكشت باط نمت عيقوأ

 ثلاثلا ءرملا 5( مالسالا لود خي ران



 رصمب ةيوأعلا ةيدملا ةلودلا « 1

 ةنس ةجحلا يذ ؟٠ يفو اهيظنت عورشم ىلا راظنالا ثفر هناف ةيلهالا احلا

 «ثالثاا موي يفو ٠ مالا بيترت ةحئال عم كالذب انذ وم يلاعلا رمالا ردص مل

 ياس دومم نيملو اشاب فيرش ةرازو تطقس ه 1١؟99 ةنس لوالا ميد

 يف اشاب ىطصمو ةيلاملل قداص يلعو ةيداهجلل اًرظان يبارع دمحاو راظنلل اسيئر

 يمهف اشايدوهمو فاقوالل يمي رشلا اشاب نحو فرامملا يركفاشابهّللا دبعو ةيجراخلل

 َح رقلا اورهظاو لينلا رصق يارس يفةي داهجلا طابض اذ بيقععمتجا دقو ٠لاغشالل

 ةسائرب يماس دومه اوئهو كلذ ىلع يويدختا اوركشو ةديدجلا ةرازولل رورسلاو

 نسحا ةيدامجلا دنسم ىلع يبارع سلج او ةيداهجلا ةرازوب يبارع دمحاو راظنلا

 ةيويدلغا ةرمضالا نء ينارع بلط مث . (.اشاب )ءاول ةيثرب لاعلا دبع ىلعو هيلع
 نا يبارع غلب ءانثالا هذه ينو ٠ هبلط بيجأف طابضلا هئاقفر نم نب ريثك ةيقرث
 قبلي ال اء هنأش يف نوملكتي نادوسلا ىلا رغسلل نيبهأتملا ةسكارجلا طايضلا ضع
 ىلع ضبقف مريغ ىلع مهيلع ضبقلا ءاقلاب رمأف ٠ هب ديكلا ىلع اومزع مهناو

 رصق يف نجسلا مبعدواو ًاقباس ةيدابجلا رظان يقفر اشاب ناثع مهنبي اصخش نيمب را

 دشار ةساثر تحت مهتكاحل اي رح اسليع لكش مث ظلفلاو ةوسفلاب ميلماعو لينلا
 يويدخلا محارعو نادولا ىهقا ىلا يقنلاب مهيلع سايل 35 ردصف يمك رجلا اشاب

 نيب فالخ عقو كاذ دنمف ظنف يرصملا رظقلا نع ممداعب اب محلا اذه تننغ

 م1885 ةنس وباع ١١ يف راظنلا سلجم عمتجأف نأشلا اذه يف راظنلاو يويدخا

 ءالكو رمشح ةساملا ءانثا ينو تاعاس يناك هتسلج ترتساو فالخلا رثا ىلع

 ال ناب مموربخاف رصعم يف نييوابوروالا لاح نع راظنلا اوأسو لودلا
 ميمج ىلا مماوالا تردصف عامتجالا باونلا ىلا زاظنلا ثعب مث ٠ مهيلع سأب

 راشو اوحجني لف فالحلا حالصا اودارا اوعمتجا ألف كلذ نأشب تاي ريدخلا

 , ناكما مدعل هسا مهباجاف مهبلط ةباجا نوجري يوي دخلا بانجلا ىلا مهنم دفو

 ٠ يلع ضرعتل ه 1؟99 ةلس ىرخالا ىداج ؟ه يف هيلث ةنجل تلكشتف ٠ كاذ

 ىاطصم هاكم لج ناو طق راظنلا سيئر ليزتت طرشب حارتقالا لو هوما

0 



 «ل 4 مالسالا لود خيرات

 ددرتلا دمب كلذب هوعسلبقفةي وي دخلا ةرضحلا ىلع كلذاوضرعو اوبجونف يمبف أشأب
 الل ما ةسائرلا كالت لبقي ناك اذا هئم ماهفتسالل يعبف اشاب ىنطصت ىلا اوبجوت ُ

 . لامعالا ةكرح تفقوف ايست تداز لب لوالا اهزكرع ىلا ةلأسلا تداعف ىباف .
 نم ءىشان كلذ لكو ٠ كلذ هنكمي لف فالخلا ةلازا يف اشاب ناطاس دهتجاو
 لاز امو٠ ةسكارشلا ىلع رداصلا ساهل يح ىلع ةب وي دكلا ةرضخلا قيدصت مدع
 اودقعو ءابجولاو ءاملعلا اوعدتساف (ثبع لكشملا كلذ لح يف نوعسي باونلا

 عاشف.. هضف مهنكي لف لكشملا لح ةينيك يف اورواشتو هيف اورباخت ايمومع ًاءايتجا
 ةيواسنرفو ةيزيلكنا نفس نم فا'وه لوطسا ةبردنكسالا ىلا رضحيس هنا
 ةبوسنت لجال ةياثع ركاسعب رصم ةدصاق ةناتسالا نم ثحرخ عراود س+خ ناو

 سي راب نم فارغا درو ذا فالكلا ملغاعت دقو كلذ يف مهانييو فالكلا اذه

 ةعراد ةيردنكسالا ىلع دنر(ه | ؟ 8 ةنسبجر ةرغ ( مم املك ةنس ونام 185

 عراود ثالثو ناتيزيلكتا ناتعراد اهيلا لصو تبسلا حابص يفو ةيزيلكتا
 نكي و نالوطسالا لماكت يتح رغثلا كلذ ىلا درت رخاوبلا تلعج مثآيواسن رف

 قافوب ناك اممودق نا عيشا مث ٠ لاقلاو لبقلا رثكف عاش اي يناثع لوظسا اهعمم

 . لودلا يقاب حايتراب و يلاعلا بابلا مه
 ارتاكنا الصنق بتك ( م 1885ةنس ويام ؟0 ) ه 1١99 ةنس بجر / يفو

 هباقلاو هيئار طظفح م رطقلا نم ىبارع داعباو ةرازولا طوقس نايلطتي راظنلل اسلرفو

 اوربلظاو اهيلع قيدصتلا اوبا ةباتكل | هذه راظنلا ىقلت انف ٠ ًاضيا امهيئار ظفح عم
 ناطلس نطولا ديقف موحرملا ىأرو ١ يماس دوهحو ىنارع زاعاب ةمواقمل دادمتسالا

 بجر 8 يفو ٠ حجني مف قيفوتلا يف ىمسي ذخاو ةقاملا ميشو تنمتلا اذه نا اشاب

 ةرازو لكيشتب في رشف اكف اههتابلطو نينلودلا غالب ىلع ةجتمم ةرازولا تفعتسا
 ةسلج كلذل تدقمف ٠ نينلودلا تابط لآم ةيداوجلا ذفنت ملام كاذ ىبأف ةديدج



 رص ةيولعلا ةيدمحلا ةلودلا « 554م

 « ناليس يف ينأرع ١7 ش 23

 اذ انهو ثمصع ةبلط روضحلا نمض نم ناكو رمالا اذه يف رظنال يويدخلا دنع
 ارتلكلا تايلط دينك كور الإ دي لح ةرازو ليكشت لبقيال اشاب فير ش نأب لع

 م
 .فنرودب ةساملا نم جرخو : اهذيفنت انيلع ليدتسإ : رع لاقو فقو اسارفو

 نب دوجوملا طايضلا نم فارغلت درو ءانثالا هذهيفو٠ امي طايضلا هعيثو ناد ئتسأ

 هناو ةيدابجلل اظن ىلارع دمحا ىوس نولي ايل مهنا هيف نولوتب ةب ردنكسالاب

 دادزاف ٠ ثدي اع نيلو وسم ريغ مهف ةعاس ١١ ءانثا يف هيصنل مجرإ "ا نا

 لكشت نولبقيال مهنا ءارزولا نم هريغو اشاب فيرش حرم مث ٠ بارطضالا

 ءاماعلا رباك | مهيلعدقوو مهسيئر دنع باونلا عمتجا بورغلا دنعو ٠ راظناا ساد

 يلح لاعلا درع هعيثو روهت ةلاجي مهيف بطخي ذخاف ىبارع مهءاج مث سام اودقمف

 ملا ىلا فارغاتلاب لسرا دق يويدتا ناكو ٠ مريغو ديبع دهشو يعبأ لعو

 ىلع ةثنهت اضيا فارغاتلاب باوج اهندل نع دروف ةرازولا ءافعتساب اني ةيناطلسلا



 «؟4ة» مالسالا لود جرت

 لصح اء ضار ريغ دنجلا ناب اهريخي ىلاتلا مويلا يف اهيلا لسراف لكشملا فرص

 ةناثع ةنلل ليكشت ترمأ ةيناطلسلا ةريضحلا نا هدافم ىلاعلا بايلا نم درلا دروف

 نيمويلا نيذه يف دنا ىتبو ٠ ةلأملا هذه يف رظنلل مايا ةثالث دعب ريم يتأت

 نابلطل ةحئالىلاعلا بابلل انلسرا اسنرفو ارتلكنا نا تبثو ءاضرلاءدعب ني رهاظتم

 اهنا ىلاملا بابل ترثك ارتلكنا ةلود نإو ٠ ةناتسالا ىلا هب ز>و يئارع مادقتسا اب

 هذه يفو ٠ هب ةيءومعلاةحارلا ديب أتو يرصملا رطقلا يف يناثلا لع! رشن طقف دي رت

 اوحرصو اشا ميلح ةيلوتو اشاب قيفوت يويدخلا علخ يف نويبارعلا يمس ءانثالا

 فتروتس هالغ حرص ذثتيحو نيضدتلاو بهأللا ىلع اومزعو مهسااو# يف كاذب
 يويدخلا زك رم ديبأت الاقي ردنكسالل رض مزياكتالا بك !سذا ارئاكناريزو

 ولو قفاوملا بحر ٠١ يفو ٠ صالخالاو ةقادصلا نع هرهظا ال اشاب قيفوت

 ىناكسملا داما: اشاب شيورد لقي يناهاشلا تخيلا ةيردنكسالا رغث ىلا لصو

 بارطضاللا ناكو ٠ هدنجو يوي دانا نب مقا ووع ام يف رظنال ةمصاملاىلا اكوتراسذ

 ىلا بناجالا عزنف فوخلا ثعاوب تدازو ايظع انام ىلاهالاب غلب دق قاقلاو

 دازو ةريغو ةحاسالا ءانزقا نم مهنكمأ ام عافدلل نوبهات اوراص يتب نمو ءالجلا

 هذهتأدتباو ٠ ةبردنكسالاب وينوي ١١ ةحيذم ثبجوا ةدايز ىلاهالا ةلفس روهت

 ريهاجلا تع.جتو قرخلا عسنا مث يطلامو ةراخلا دحا نيب طبسب ماصخي ةحجذملا

 ةيردنكسالاعراوشيفاوةنطف باسلاو بونلاو لتقال ةصرفلا هذه شاب والا نهتناو

 ضارعالا نوكتمو لزانملا ىلع نومجومو بناجالا نم هنوقالب نم لك نولثتي

 ارثاكذ! لصنقو نانويلا لصنق حرجو نادبالا اهنم رعشقت ةلاجي لاومالا نوبهنيو

 اشاب رمعرما املو ٠ مهريغ نوريثكو ايسورلا لصنقو ايلاطيا لصنقو ةيردنكسالا يف

 ةنئغلا داخال رك اسعلا لسري ناىالاريمالا دواد ناولس ةي ردنكسالا لطف ادم ىفطل

 ضراقو ىلارع نم رما هينأي نا دعب نا كلذ عبطتسي ال هنا باجا ني رئاثلا عقو

 لوط ةحبذملا هذه ترقساو ٠ مويلا كلاذ لزني لو لبدنق ديسلا ةيطيضلا رومأم

 تنفدو ةيلاتبسالا ىلا نحرجلا تادحو (ءون ةنتثلا تأده سمشلا بورغ دنعو راهنلا



 01 ع سساساو

 رسم ةبويلعلا ةيدمحملا ةلودلا «عم »و

 ليخ ىتح تيناوملاو نيك اكدلا تقلخأو فيررلا دالب ىلا ىلاهالا رجاهو ٠ ىلتتلا
 ابلها برطضا ةمصاعلاب ةثداحلا هذه ربخ لصتا امر «دحاةنيدملاب قبي مل هنا سانلل
 ةيناطلسلا ةرضحلاد.تعم اشاب شيورد لوالا لصانق تبطاخ وينوي ١١ حابص يفو

 مهاوءاو نيي وابوروالا ةنايصل ةمزاللا ريبادتلا فخني نا هنم اوبلطو ديدش مالكب

 دعب و ىمظملا لوذلا ءالكوو اشاب ف رشو ويدملا ةرضح نيدباع يف 37 دقمف

 ىلع ةظفاحلاو نمالا ةداغا لفكت ةيوق تانامط لصانقا يطعت نا اورقا ةرك اذملا

 رءاوالا ىنارعل ثني نا تانامغلا كالت صخا نمو ملا وماو نيب واب وروالا حاورا

 بابئتساب دهعتو لودقلاب باجاف لئسو ىلا رعرضحةتسأف .٠ يوب دخلا نم هل ردصت ينلا

 قيقحتب يويدخلا هيلا بتكف راظنلا رظان بغار اشاب ليعامسا نيمت مث.. نمالا
 اهيفالت مدع نع لووسملاو اهيف ببساملاو ببسلا ةفرعمو ةمو'وشملا ةلأسملا هذه
 اذه نا سانلا نظف ناشينب يبارع دمحا ىلع ناطاسسلا ةلالج معأا ءانثالا هذه يفو

 ديل 3 ةصرفلا هذه وع :بتناو هنع ةيناطاسلا ةرضحلا اضرأ الا ىبارع تاي ل ناشينلا

 ككسم اذا ارتلكتا برح ىلع هدعأست لودلا لك نا ساذلا معو راصو ةزاكم

 ةيزيلكتالا بك ارملا ءاجلال برعإل نوبعأتي نويبارعلا ذخا هيلع ءانب و ٠ ةجاحلا
 ىباوطلا نيصحت يف اوعرشف اًرادتقاو ةوق اهكرت ىلع ةيردنكسالا انيم يف ةيسارلا

 ٠ لاوحالا هذه لثم يف ةمزاللا تادادعتسالا نم كالذ ريغو عفادملا بيكرتو

 ةركذم لسرا يبارع داديتسا ققحتو كلذ يزياكتالا روميس لاريمالا ىأر مف
 ٠ ةيرحلا تادادمتسالا ءارجا نع فكلا اهيف بلط؛ ةبرصملا ةموكدحلا ىلا

 هناف هتادادعتسا نع يبارع عجري مل نا: لاقو ةياتكلا ور كف ةيغاص اذا دي م

 بتاك ىلا يماس دو#و ىبارع رع يعسف ب , رددكسالا ىلع همقأم قالطا ناز يح

 لاريمالا نا : هدافم ةلأسملا يف اري رقت بتكد نا هيلا اوبلطو راظنلا ساهم رس

 رعأ يف نوضوغ٠ هموقو ىلارع ناو هتموأقم نم دبال هناو بلظي ايف دودحلا زواجت

 ىو راظناا لزانم ىلع هب اورادو ريرقتنا اذه اوذخاف : داللا نع عرفدلا

 قدص هسفن يويدخلان !لاقيوا دارظضا مهمل وار | رايتخأ مرض .مقوف ةيلع عيقوتلا

 اروشنم يبارعلسراو ٠ رويس لاريمالا ىلا هواسرا مث ٠ قيدصتلل ءيجلأ و وأ هيلع



 « مارد مالسالا لود خيرات

 ءاسم يثو ٠ لاملاو دنجلاب دادمالل نب دمتم اونوكي نا مهيلا بلطي *اردملا ىلا
 مزع نع اعمر هنلعاو ويدختا ىلا تيارتراك رثسملا ءاج ( ويلوي 4 ) نابعش ؟؟

 سار يارس كرذي نا هيلع حلأو ويلوي ١١ حابص لاتقلا ةرشابم ىلع روميس لاريمالا
 لاريمالا لسر ( ويلوي ٠١ ) نارءش 5+ يفو ٠ لمنف لمرلا ىارسم ىلا أجلي و نيتلا
 ةرازولا نسئر اذان بغارو اشاب شبيورد نه لك ىلا ةيسر تاناتك روس:

 لواعسالا . فاس مولا كالذ ءاسم يفو ٠ ةيردولا قئالملا مطقو برحلا نالعاب

 طقف هنقم نع نيتئيفس اكراث |رقبتتم ىواسنرفلا

 ةيزراكن الا ةراعلا تقلطا نايعش ؟ ءاثالثلا حابص نع ةعباسلا ةعاسلا فو

 ىلا لاتقلا رمتساو ةيرسهملا يباوطلا !هتباجاف ةي ردنكسالا نوصح ىلع اعف اد

 . عدوتسم رجفناو ىباوطلا مظعم تمدهت ىتح ررظلا دعب فصنو ةدحاو ةعاسلا
 اريمالا ىلا تيصع ةبلط لسرا كلذب يويدخلا لع امو ٠ هطأ ةملق يف دورابلا

 باطي لاريءالا نا ويدخلا بانج ريخاو لاريمالا دنع نم اشاب ةبلط داع 3

 ويدخلا دقعف ربظلا دعب ؟ ةعاسلا لاتقلا ىلا دومي هئافالاو عالق ثالث لالتحا

 ةيركسع ةوق تبجوت ءانثالا كلت يفو ٠ ائاص اًركف اودي لف هيف اورواشت 37

 ةلودلا ىلا زاحتي اهر ويدللا ترا نيمعاز اهورصاحو ويدخلا ىارس ىلا

 روميس لاريءالاىلاهجوت ةيدابللا ءاسءور ةنايخ ويدخلا قت الو ٠ ةيزيلكتالا

 عوقو ن٠ دبال هنا نويبارعلا 3 ٠ هماقم نيقثاللا مظعتلاو بيحرتلاب هلياقف

 ءاسور دحا ( دواد ناملس ) ين اس ناولس رشنناف زياكن الا ةضبق يف ةيردنكسالا

 الق. + اهنن اضن اوكردلاو اييف ناريلا اوامَشاَو ةنيدملا اويهنو ةرك اسعب ةروثلا

 يف اهدبج تاذبو ةي زياكنالا دونجلا تعرع عينشلا لعفلا اذه زيلكنالا ىأر

 ةقب رملا كلث ءانطا
 مويأأ يفو ٠ راودلا رغك ىلا ةيردنكسالا نء ةيرصملا رك اسملاّت ربت

 ىتوملا ثثج نم ابعراوش اوفظنو ةي ردنكسالا ةنيدم زرلكنالا لتحا ىلاتلا

 كم يبارع دما لزعب اًماويدخلا ردصأ 1؟99 ةلس ناضمر 4 يفو

 سو اسس جس سم



 كتم مست 5 0 1000000008 5

 رصمب ةيولعلا ةيدمحلا ةلودلا 2« 7859 »

 ساجلا ىلا رمالا لسراو دج ظاتغا يبارع ىلا لزعلا رما لصو اهلف ٠ هتفيظر

 ىلع ساما ىأر رقف ٠ هيف رظنيل مهيديا يف ءاص هلا ةاصملا هلدج ىذلا يفرعلا
 ةيداهجلا ةراظن يف يبارع ءاقبو برحلا ىلع ةموادملاو وي دخلا رماوا عامس مدع

 لواحو هناقفرةدعاسع نيصحتلاو بر>الدادعتسالا نع فكي ملف يبارع اهأ

 اناتمو ابذك دالبلا يف ميشي راصو حلفي ملف داودلا رفك ةبجي ةبدومملا ةعرت دس
 نا سطسغا ١؟ خي راتب تايربدمل بتكو ٠ زياكنالا مم كرتش. ىيدلتا نا

 الاوما ني ريدملا ىلع اضيا ضرفو لئاقم فلا "6 هعومجت غلي ا!ًدنج اوعمجي نا

 كاث مج تامعتسا يتلا قرطلا نع لسن الو برعلل ادادما يملاهالأ نه |هنوعجي
 نيب ايف اهدف يباوطلا دييشتو تاماكحتسالا ةبوقت يف يبارع طخاو ٠ لاومالا

 هضرع ادس راودلا رغك يف أكنأو ٠ راودلا رثك ىلا تارتم وليك ةمب راب ةلدرلا قوف

 ران طوطخ 2 لو راثما ةعيرا هضرع اقدنخو اركم 0.

 دادمتسالا كلذو نيصحتلا اذه ةب ردنكسالا يف نيذلا زيلكتالا ىأر الو

 قب رط نم يقأت تناك تاوق ةلج ةلودلا مهل تاسراف دادمالا مهتلود نع اوبلط
 رضحو اهلا ؟5 ةيزيلكتالا تاوقلا تغلب سطسغا ربهش طساوا يفو سيودلا
 زيلكنالا راصتنا سانلا ققحتف شيجلا ةدايق ملتساو ةي ردنكسالا ىلا يلسلو لارجلا
 مل هنا يلساو لارتجلا نالعأو ٠ روكذملا يلساو ريب دت نسحو ةءاجشا مزوف برقو

 ويدل ىلاءلا بانجلا ةطلس ديب أو ةاذبلا ىدب ا ىلع برخال الا رضضحي

 زيلكنالا ددع ىقعض نييارعلا ددع أهيف .ناكو نيتعاسلا وُ ترتسا راودلا رغك

 اك مم اولتق نا دعب نييباردلا لمش اوثلشو أئييم اراصتنا زيلكزالا رمهتأ نكلو

 يفو ٠ نيفرطلا دحا اهيف عب مل يلاتلا مويأا يق ىرغخا هل تاصحو 15 اورساو

 0 نويبارعلا مزهماف اديدش الاتق ناقي رفلا لتتقا ثلاثلا مويلا
 ٠” نع نيم داقلا زياكنالا عم نويبارعلا كيتشا ه8 ةئد لاوش 8 يفو

 زياكنالا اهيف رصتنا ةيايعامسالاو ةطوخسملا نيب ةلئاه ةكرعم يف ةيليعاسالا قبرط



 « ”"ه* و مالسالا لود ميراث

 تناك يتلا ةعرتلا دودس ىلع ءاليتسالا دصتب نيصاصقلا يف زياكتالا زكارع ىلع

 نوببارعلا ذختاف ٠ ني رسساخ اودر مهنكلو يزراكنالا شيجلا ن٠ ةقرف ةزوح يف

 لئاقم فا خ . هيف مىةيح مأنو مهتاوق لكب هيف اونصخت مذ ع ريخلا لتلا

 لئاقم فلا 1 ةوقب يلسلو لارنجلا ةدايقب مهيلع زرلككالا مجيبف اقدم ٠٠١ ميمم

 نيكرات نب ربذم اولو يح الي وط زياكنالا مامأ نويارعلا ثني ٠ أمقدم 5 و

 هداوح ةورص ىطتماف رارفلا نم اصانم يبارعدجي و زياكنالل ةمنغ هيب رهلا مرئاخز

 دجوف دام ىبا ةط#م ىلا لصو ىت> هوكردي د هنويقمت زياكنالاو اب راه رفو

 هددهت قئاسلا فتوت الو لاح ةرهاقلا ىلا ريسملاب هفئاس رعأو هيف لزنف اهب ١ رطق

 مراشتساو ناك اء ممربخأو ةيكلملاو 3 ركسملا ءارما ْن اساوع دقعو ليلا رمق ىلا

 بطخو ) يوي دخلا بازل 3 نبا (١ اشاب ميهاربا ساربلا فقوف ءارالا تفاتخاف

 يأرلا رقتساو رعاظلا بسحب هوقفاوف عافدلا بوجوب روضحلا اهيف ضرح ةبطخ
 طايضلا ضع هةممو يبارع هجوتق .٠ ةرهاقلا يحاوض يف يعاد 00 ءاغنا ىلع

 نع ثحبلا ِق م انبو . عاف دلل ايسانم الوم اوذدختيل ةيسارعلا ىلا نيس دنهلا

 : هل ًالثاق ديدش مالكب ىبارع بطاخو طابضلا دحا فقوذا ةدوشنملا مهئلاض
 اًضيأ عم قرت نا ديرتو ةيردنكسالا تقرحا دق كريبدت ءوسو كلوجي كنا

 ا ال مالماو الافطاو ءاسن اهيف انل نا ملعاف كلمهي ام اهيف كل نكي ملاذاف
 ميظعلا رطغلل رعم ضرع كنا يردت الإ ةيصخشلا كيارغال انيفنت اهعايضب

 ىلع كقفاو ايل نحت مقادملا تاركل ةضرع اهزانم لمجتو تاماكدتسالا ءاشناب

 يفاوخا ميج نع ةباينلابو يسنن نع ةلاصالاب كلذ كل لوقا ياو كلذ ىلع

 يبارع مع“ ايلف . : ىرج ام ىفك دقو ةدعادم ع جرت الف نيرضاحلا طظابضلا

 هلق ام نينسحتسم نييئابلا ىأر ام اصوصخ هدب يف طقسا طباضلا كلذ لاقم
 يف رظنلا ىلا مهاعدو ةيناث هئاقدصاب م.تجاو لينلا رصق ىلا امجر ًامكنأت مهقيفر

 *علادلا ةزجلا (46) مالسالا لود خيرات



 رمممب ةبواعلا ةيدمعللا ةلودلا «8ممخغ»

 نع اهيف نورذتمي يويدحلا بانجلا ىلا ةضي رع عفر نه نسحا اودجي 2 . رمالا
 بانجلا ىلا دفوب اهؤاسراو مهتضي رع اويتك المفو نوعضاخ نولثتمم مهئاو: مهاعفا

 متدفو سيئر ىلع ضبلاب رما لب امالك مهنم لبقي لف أيل
 سيلبب ترف ترأس ريبكلا لدا ىلع اماليتسا دعمف ةيزيلكنالا دونجلا امأ

 ةنس ربمتس 14 سيلا ءاسم يف ةيسايعلا ثنا ىتح اهيلع تلوتساو قيزافزلا

 نوئظي سانلا ناكو ٠ ليلا رصقو ةماقلاو ةيسايعلا تاقالشق تاتحاو ماخخ؟

 سكعلاب ءاح ىمالا نكلو نوبهنيو نواتثي ني اف نولخ ديس ةيزيلكنالا دونجا نا

 تقلاو هنمااكو ةملا مول يف ةيماس ةلاع ةرهاقلا تاخد ةيزيلكنالا دونا نال

 يف نوصحلاو عالفلا زراكنالا أ مث ٠ ةروثلا هذه ءاعز يتابو ىبارع ىلع ضبقلا

 هنم ١" ف الا ملسأ 1 اهنا طايمد اريخاو ديشرو ديعس روب

 فواالا لتقو دالرلا بارخ يف اببس تناك يتلا ةروثلا هذه تهتنا اذكهو
 يوب دخلا يلاءلا بازولل تدرو يتلا ةيفارغاتلا يناثلا نع لس الو قد -هجو نودب

 رفالاو رصنلا نم هللا امهات اه يلساو لارخهلو

 فيخ 2 مادعالاب 4 يلع 8ث يركسع س اوم مأ مم ١ موالمزو يبارع موح مث

 اني ويدخ ومم هيلع معنا ىتح اهب لاز امو اهيلا يناق ناليس ىلا يفنلاب ملا اذه
 اهيلا دامف 9 او ١ؤ ةئمم رايدلا هدف ةدوعل ا أش' يلح سابع

 ثداوخلا كاك قدح ةيبارعلا ةروثلا لم جرام ةيرصملا ةموكحلا دكت إو

 ىعدا دمحا د#موعدملا نييئادوسلا دحأ نا اهريخ نم ناك يف ملا ةرورثملا ةينادوسلا

 ةموكملا ةعاط ذينف نيينادوسلا نم ةيوق ةباصع هلوح 07 ظالما يدها هنا

 ةيضاع ضيبالا يلع ىلوتسا يح ارارم اهاجر ىلع رصتناو اق اهشوانؤ ةيرممللا

 . افه ةكوش رسكت نا ةيرصملا ةءوكحلا تأرف ٠ هكلمل ةدعاق اهذتاو نافدرك
 فلا ١١ نم ةناؤم ضرغلا اذه ةلمح هل ثلسراف ةصرألا تاوف ليق يدها

 ةوق تدادزاو ٠ اهرخآ نع هعابتاو يدهملا اهافأف اشاب سكيه ةدايقب لئاقم
 تراشاف نادولا ١الخا ةرورضب ةزرلكنالا ةموكحلا تأرفراصتنالا اذهب يدهملا :



 0 «عمور مالسالا لود ميراث

 اشاب نودروغ تاسراو حارتفالا اذه تابق هذهو كلذب ةيرصملا ةموكحلا ىلع

 ةموكللا فرشا ةئالم ةيفيكب ةيرصملا ركاسعلا باحسن ال ةيسانملا ةقيرطلا ىريل

 ىأر موطرلا ىتا الف نادوسلا لاوحاب املاع اشاب نودروغ ناكو ٠ ةيرصملا

 دع ايف هلواطل نم افوخ نادوسلا نم باحتالا لق يديملا حامج حك ةرورض

 ةموكحلا هيلا تلسرافضرفلا اذه تادجنلاباطإ لسراف ةيرصملا دودحلا ةمجابل
 ينأت ىند أورظانإ ل 4 وأردو يدولا نك لينلا ف ط نع د ةيزراكنالا

 موطرخلا اولخد اريخاو هيلع أوةيصو موطرخلاب هورصأح لب تادحنلا اشاي نودروغ

 ءادعالا نإ اشاب ثودروغ ىأر امو اشاب جرف وعدملا نييرصم ا لوا ةنايخم نيحتاف

 ةثالث رصقلا ملالس ىلع هاقالاف يدبملا ادصاق لزنو هميس راق موطرحلا اواخد

 مث هباع ةيضاقلا تناك ةب رضب ممدحا هياجاف يدها مديس نيا مط لوف شوارد

 نودروغ ذاقنال ةينآ تناك ىلا ةلجخلاو اذه لك يدملل اهولسراو هسأر اهزاحا

 نم امجحار ًايكزا نودروغ لتثو موطرخلا طوعس امدئاق مع امو لصت ل اشأب

 ترص او ةينادوسلا راطنالا ىلع يدبملا لوتسا ازكهو : ءةود عاب قأ ثرح

 رثكا وذ هذه ةيادوسلا ثداوحلاو ٠ اناح ىداوو ةيردنكسالا نإب رصم

 ٠ كانو ابعجارف ةدايزلا ول مطل نافذ نادوسااب شب واردلا ةلود رد قف اليصفت

 بدت رثو اهتحالو مدحلا بيئرتاب يوي دخلا رمالا ردص م امج ةنسوينوي 14 يفو

 ارياوك رص ثاصح 8 ١مل ةنس يفو 0 نالا اعاصتتع لمعلا ىراجلا نيناوقلا

 ومس يفوت م امك, ةنس ريان 6 نينثالا ةليل ينو ٠ ةمسأ فلا ٠١ وحن تنفا

 هيلع سانلا فسأف ٠ ةمصاملا ىلا هشمن لقنو ناولح ةنيدمم اشاب قيفوت ىويدخلا

 © د وط نسحو هتكي رع نيلل ايظع ائسا



 يناثلا اسأب ىملم سابع ملكمملا ىو رلا وكس س 7

 ( :هناطلس للا ديأ )

 م هب ولعلا ةيديحلا ةلودلا « "مكرم ظ

 : لالملا نع القن يناثلا اشأب يملح سابع يويدملا ومس 6١شد

 ىلا نيدباع.ةسردم 5 فقد نا دعو ه ا مالغ ويلود 14 ُُ هللا هزعأ دلو

 ١ مطاط 11 110131



 « هال 2, مالسالا لود خيرات

 اظتناو انيف ىلااهاحرب مث مولءاا لبص# يف نادجي ةدم اهيف اثكف ةرسي وسب فينج

 اهدلاو انذأتسا ةسردملا هذه يف !.تماقا ءانثا يفو ٠ اياملا ةيكولملا اتسردم يف
 ايناملا ارازف اهرداصم نم ةيندملا كالت لاوحا عالطئسال اي وروا ءاحنا يف لوجالاب

 : اتسع ًاباعرت ال٠ اًميح ارئلو ىرخالا كلاملاو اهنرفو ايلاطياو ايسورو ارتلكتاو

 ةسردملا ىلااءجر مث ةيسردملا ةحارلا ءانثأ يف رس: ىلا اداع م 189 1ةنس يقو

 حصان يوبدخلااهدلاو ةافوب ىئفربلا ءاينلا اهأج ماخكك نس ريان 4 يفو أنيف 5
 و 5 ٠

 ردصلا ةلاسرهتاج مث *مويلا كلذ ند صم ىلع ايويدخ ريمألا ازال 05 اهريك أ ومس

 ةيردتكسالا لصوف هئموكح“ رقم ىلا عرساف شرعلا كلذ ىلع هئيبثنب مظعالا

 ميركلا ةنأقع قياي لاا همودقإ رطقلا لفتحاف روك ذا رباذي 17 يف

 ىلا لوي 08 ماتهالا ف لخا هدادجا شرع ىلع 1 هاظفع سلج الاحو

 صخ# ناك نا دعيف بئارذلا نم اريثك مهقثاع نع مفرف ىلاءالا ةيهافرو ةحار

 لزات ةي وسلا بئارعغلا نم شورغ ١١4 يرصملا رطقلا ىلاها نس دحاولا درفلا

 تئشنأ هسواج ن» ةبيلاثلا ةنسلا يفو ٠ م 1844 ةنس (شرغ م ىلا غابملا اذه

 اجرجو طويأ ند دي دحلا ةكسلا تحئتناو ىلملا هجولاب مك اولا

 صال تس اللدإ >-رييسأ ىلع ارتلكناو م اتءوكح تدمتا 8 امحكك ةئنتن يفو

 تاعةسارحرش لوطي بورحوةددعت» عئاقو دعيو ش واردلا يدا ْن نادوسلا

 لاز امو . م ١ ملفك ةئس ربما ؟ 5 زياكنالاو ني رصملا يدي يف موطرخلا

 م٠٠1ةنس هب رتظىتح ىدولا ةنيلخ يشياعتلا ذراطي يزياكنالا يرصملا شدجلا

 ةكرثشم ةيزياكناةي رهن ةموكحخ نادوسلاراصو شو واردل هلود تضرقنا هبو هلدقو

 ةيرحلا قالطاو ةفاوصلا قاطن عانا رهازلا يءابعلا مكحلا تائسو نمو

 ةيلعلا ةضيهنلا رئاسو بناكسملاو تالبغلو دئارجلاو عباطملا رئاكتو تاءوبطملل

 ديعسلا رمهملا اذه يف ةي رصملا ةموكحلا ترجوةيعارز !دالب رصم تناك الو

 ةئسذنم ثعرشو طورسا رطانقو ناوصا نازخ تأشناف ىرلا قرط حالصال ابمه
 طويسا لاش ْن تأدناف يف.ص ىلا يبن نم يئارالا ير 50 ودب 8 15



 فرازخ ءاشنا يف نالا تعرش دقو هزيجلا ةي ريدم ىلا ةنسلا هذه يف تبنناو
 يلي وحتلا اذه عفانم اط تبث ذا يفيصل طورسا يلبق ير لب وت نم نكمتتل انساب

 لبيعامسأ ةداعس اهادبأ يتلا ةمحلا رئافدلا نوطب يف هني ودنو هرك ذ بجي اممو

 مارق ريخ هيلا دبع اع ماق هال ةديدحلا ىرلا تاعورشم شتئم اشاب يرس

 ( اروكلا ) رفصالا ءاوهلاب فورعملا ءابولا رصمب رسشتلا م 156 ةنس يفو

 ةحصلا رش رمت بح افلا ال الها نم كاهاذ

 فالئخالا بمودسإ ةيلعلا ةلودلاو رمعم نإ قل الملا ترثف م اأ55 هي يو

 تءسحملا نكل هايقع ديال م ىلا ىهشي ىمالا داكو ماشلاو رمهم نإب دودحلا ىلع

 مالسإ ةلزانلا هذه

 ةي ردنكسالا ةدصاةلالتحالا شيج نه ةقرف تراس م 7-19 ةنس هينوب ينو

 ابيطاض نم ةعب راو اهدئاق ماق ىاوثند ةدلب نم ةبرق ةيحاز ىلا تلصو املف

 برضلاب مهيلع اودعتو رمالا يف ىلاهالا مبضرامف مالا ديصا ىاوشن د عرازم ىلا

 نويلالتالا جاف نو رخالا بوصأو لوب نتبكل اوعدملا طابضلا دحا تام يتح مكللاو

 موضعي ىلع تمكملا نيدتعملا ةمك اهل ةصوصخملا ةمكمملا ثالكشت يتح لمعلا اذهل

 نوبرسعملا بهصتساو هيفا تادمل سيخلاب مهضعي ىلعو ديجلاب موظمب يلعو مادعالاب

 ماعلا اذعيف نينوجسملا نعوفملا مظمملا ىوبدخاردصا ىتح ميعور ادهإو مكحلا اله

 اًرظان لولغز اشاب دعس ةدامسلا بحاص نيعت 1905 ةئس رب وتك ١ ؟8 فو

 مواعلا رشنو ميمعت يف ةموكحلا ةبغر ىلع اليلد هنيعت ءايف ةيمومعلا فرادملا ةراظنل

 بصنملا اذه يقأ دنمو رامضملا اذه يف نائبلاب مهيلا راش نمم هتداعس نال

 كلذ ءارو نم ناكف بيتاتكلا ةماقا ىلع ىلاهالا اثم دالبلا بوجي قفط ريطخلا

 اهم ناتسيال ةيماع هضهن

 هاو بقارحنال رمورك فا لرا بانج ءافمتسا م 16.097 ةنس ثداوح نمو
 ماييقو ٠ ةيلاما ةمز الا ثودحو ٠ هنع الدب تسروغ نالارسسلا بانج نيبعتو

 باظرو لالتحالا دي ئيامضعبف ضارغالاو بر املا ةفلتخم بازرحا فيلأتا دئارجلا



 36 عم ع مالسالا لود خي راث

 لجافلا لالق: الا ةياضذا ىري اهضعب و (ييدأو الع رصم ةيقرثب لجآلا لالقئسالا
 . دابعلاودالبلاريخهيف ام ىلا ميجلا هللا قفو اهسفنب اهسفن مكت نا ةرداق رمصم ناو

 نامسناغفاب ةيئاركم ابا ةلودلا
 ةليبق رئامع ىدعحا يفغ ىتلا ةيئاركرابلا ةلئاعلا يلا ةلودلا هذه يسنت (ديبمت )

 اكل هناوه كلانا هلع لا كلللا لاملايتشو» ةزورقملا تاندنانلا لاق نعت لدي
 اذهو يئازكرابلا ناخ حتف رزوتسا ناتناغفا ىلع ةياح يلادبعلا ناخ دوت ناك

 الطب روك ذلاريزولا ناخ ع ناكو ٠ دالبلا ىلع ددعلا يريثكلا هتوخا لمعتسا

 ناسارخ تف !ًدصاق راسو [شيج عججو ةيئاغفالا ةكلمملا قاطت عيسوت يف ىعسن عا

 نييناففالا تام دصل اشيج ناريا هاش لسراف ةيئاريالا ةكلسملا نع نم رذئتقو يشو

 فتيماخ دو# ىلا ناريا ءاش لسرا رتكيحو نييئاغنالا لعث تتلو 9 اورصتناف

 ناش تف يلا اطسا نااما نيرما نيب اهريخي نارمأك هنبأو ناتسناغفا بحاص يلادبعلا

 ةيقاعلا دوت نب نارمآك فاخن اهحاتتفاو ناتفاغتا ةحاهل رطضا الاو هينيع اولمسإ وا

 وه روك ذللاو ) ناخ دمم تسودو ناخ مظع ةتوخا ماقف ناخ حف ينعع لعتو

 ةالوط دالسبلا يف اوراثو ”؟ مددع ملا غاابلا مريغو ناخ دم روايو ( ةلودلا هذه ىأر

 تاره يف دو ةكلمم ترصحلا ىتح مهيخا ينيعراشب ذسخا دومم كلم اوبلقو اضرعو

 ةكلمملا ةعاع لباك ةنيدم ثناكف مهني دالبلا ناخ حتف ةوخا مستقاو ٠ اهيحاونو
 - اهددصإ ن 2 يقأا ةلئاملا هله سأر وه يذلا ناخ د#ت تسود ةصس نه املاعاو

 كالما ىلا 8 اهيلع ءاليثسالل نامداغفاب نآفلا هذه عوقو ةصرف نويناريالا زهتناو

 تاره حاف ىلع ( نيملا كالذ ف ناريا هاش نبا ) ازريم نءايع مزعف ةيلاريالا ةلودلا

 أبلا هذهل تدمقو اراكلا ةلود تداقن ازريمدس# هنا ةدايقب ميج دصقلا اذهل ل سراو

 ابكرت ىلا اهترطضا ىتح دنطا حاتفم تاره نا ىوعدب ناريا ةلود ةضراعم ىلع تاّوعو

 اهحتفت ثداك نا دعب

 هاش هيخا هجو نم اب راه يلادبعلا عاج ءاش ةي زياكلالا دنملا ةموكح دنع ناكو

 ىلا عاجش هاش ةداعا يىوعدب ناتساغنا ىلا اهر م« انع قوسل ةصرفلا هذه ترهتناف دو

 تاعذاغنا ىلع نيياغتملا نا مماف ةوخا ىلع زياكتالا رصتناو كالذ مت العفو هيسرك

0 



 ا ممل اسوس

 ناتسناغناب ةيئازكرابلا ةلودلا 2 م د

 اك مرك ىلع عاجت دة انك لا رانراو نافع قنود ومو
 3 0 الإ م تع لعفلاب و عَ ءاش ا 9 2 مسالاب ناعساغفا دالي تراصف

 0 دم عاجلا نال ناتسناغفا يف محلا ةذلب اوأنم ل عاش هاشو ريلكتالا نا

 هنأ مج ةيارتما ذم ةيناغنالا دالبلا يف لوخي راص ناخ دمتم تسود نب ناخ

 رصتنإو دارا ايف جحنف عاجش هاشو ريلكتالا نم ناتسنانفا صالختسال بازحالا
 باعجنالا ىلا مرطضا ىتح ةروبشم عئاقو ةدع يف زيكتالا ىلع هل نييناذفالا ةدضاعب
 نم ناخ دمحم تسود هدلاو درب ادعت مهيلع ذخا نا دعب نيئح قب نائساغنا نم

 ناخ دمم تسود اوقاطا مم دنملا ىلا نيعجار ناتسئاغفا نمزيلكنالا بعسناف ٠ رسالا

 كلذو دالبلا نم اههرواجي امو داب! لالج ىلعو اهبلع ىلوث او لباك يلا عجرف رسالا نم
 هاه - م1855 ةيسريوتكا يف

 ملام رمت تسند ا
 ما 5 -- |1645 ةنس نعوا ها 595 15م ةنس نم

 لباك ىلع ىلوتساو رسالا نم هك اكف دعب ددحلا دالب نم ناخ دمت تسود مدقالو

 هاش ةدعاس راهدنق ةنيدم ىلع ىلوتسا دق ناخ لدنبك هوخا ناك املاعاو داب لالجو
 ناخ دقت تسود ريمالل اهيفرصنلا نك بورح ةدع نيوخ الا نيب تعقوف ناريا

 ريمالا دنجن ةيناغنالا دودحلا ىلع ينثولا كنس تيّفر ىذعت نينس عضب دعبو

 روكذملا كنس تير نيبو هندي عقو ثيح وراشدب ىلا مداقو ١ د ناخ دمت تسود

 بجويامم اذهو نييناغفالا ديب مقتس رواشيي ةنيدم نا نياكتالا ىأر امو ٠ ةلورم ةبرامم

 دقعب طسوتلا ىلا تعرسأ ةيددهلا ةيزياكنالا كالاملا يفللأعا < ذوفن ةدايز
 ةينبكلا هذه ىلع جلصلا مت 2 كلاس تجنر دبي رواد ةنيده نو كك نأ ىلع امهندي جلصلا

 كلذ دعب رواشي ةنيدم ىلع اولوتسا زيلكت الا نا 1 اذا مركلا ءىراقلا برغتسي الو
 مهصرقل رانلا نورجي اوناك امنا مهناف اهنع مهل كنس تيبعر لزانتب لياقب

 ةئيدم بحاص ( ناح دقت تسودريمالا وخأ ) 5 لدنبك يفوت لياق دعبو

 برضلاو ' نعطلا ىلا سالا لاو كلملا يف هئانباو هتوخا نيب ةعزاملا ثعقوو راهدنق

 فاخذ دمحم تسود لعج ىلع اعيج اوقنتاف ةئيدملا يف جرااو جرملا علو يتح

 ١ مهنلإ ل



 «فحتلد» مالسالا لود خيرات

 نيكحلا نم لكل نيعو اهيلع ىلوتساو كالذ 'هفلب نيح هركسعب راهدنق ىلا راسف
 تناكو ٠ ةيئاغفالا دالبلا بلاغ يف ةطمللا كلذب هل تق مهعماطملاءدس اب روش ًابترع

 نا دعبو يلادبعلا ءاش دوم نب هاش نارماك ةنطملس تن تفولا كلذ يف تاره ةنيدم

 روأي هريزو هيلع ماقف بعالاو ركسلا يف كمهنا ةذم ءادعالا نم ابظفح نم نكمت

 هب ىتحاو هاداهو ناريا هاش لسارو تاره ىلع ىلوتساو هلنقو ناز يمابلا ناخ دمج

 دقت ديص هبا هقلخ هتوم دعبو ٠ نييئامفالا ءارمالا رئاس ةطلس نم هدالبل ةنايص

 يلاهالا بولق تألتماف اًييفس ةريسلا هوس ناك فلخلا اذه نا الا هاشلا ةناعاب ناخ
 رثثتقو ناك يذلا ) يئازودلا فسوي هداز هاش اوبلطو هيلع ةنتنلا اوراثاو اظيغ هنم

 عنام الب تاره ةنيدم لّدو لعفف هلسري و هزهجي نا هاشلانم اوسْقلاو (دهشم ةنيدم يف

 ءاليتسالل ةصرف هاشنيدلا رصان منتغان نتنلا ضع تاره يف عقو مث« ناخدمديص لتفو

 مايا اهترصاعم دعبو ازريم دارم ناطلس ةدايقي ه17176 ةنس اًرارج شيج لسراف اهيلع'
 ناريا مح تحت تاره رطق لخدو اهتن هل م

 تاسراف دنملا حاتفم ثاره نا ىوعدب حتفلا اذه نم اظيغ ارتاكنا تطاشتساف
 باهرا ةدمح ةدلي و قراخ ةريزجو ربشيلا ردنب ىلع تلوتساو سراف جيلخ ىلا اهبكارم
 ون ةيناريالا ركاسملا هجوت اهيف عاشام دنع دنملا يف تف يتلا ةروثلل اًميكنو هاشلل
 ةينارءالا ضرفلا زياكنالا كرثو امهنيب حاصلا مت ةعقاولا هذه نم ةنس دعب و ناتسناغفا

 نيمف ٠ اهنه هرك اع بحسي و تاره ىلع اك اح ينافنا الجر هاشلا قي نا طرش ىلع
 تاره ىلع ايلاو هرهوصو ترا دم تسود ريمالا مع نبا ناخ دمحا ناطلس هاشلا
 عمو ٠ همساب ةبطلعا أرقيو ةكسلا برضي نا هيلع طرش نا دعب ارتككنا باوصتساب
 ذخاب نينس عضب دعب ناخ دم تسود ريمالا اورغا لب زيلكنالا عور نكسي مل كلذ
 نوكنل عالقلانيهحتو ركاسعلا دينجت ايفاك أي ونس مهوطعي نأب اودهعتو تاره ةنيدم

 ةهج نم ىطسولا ةيسا يف ةيمورلا كألاملا نيب و دنا نيب اعينم اًءدس ةيئاغفالا ةرامالا

 ةليوط انمز اهرصاحو تاره ىلا هب راسو اًثيحريمالا دنجج ٠ ىرخا ةهج نم نارباو
 تسود ريمالا ضيا ينونو ٠ هعلقلا لخاد تاره بحاص دمحا ناطلس هئانثا يف تام

 اساور دَجتا هتوم دعبو ٠ هركسعم يف ( 187* وبام ؟5 )ها 5/9 ةنس ناخ دمع

 ةنسلا اذ يف ًةونع اهوحتنناو تاره ىلع اومجنو ركاسعلا
 ااا

 ثلاغلا ءرجلا قيقا ١ مالسألا لود خيرات



 ناتساغفاب ةيئاوكرابلا ةلودلا مكب

 مدان رمش تسود نب هدامن ىلع ربش 06
 مامخك4-- 18 ةئس نم وأ م1586 ل: ١/3 ةنس نم

 ناخ لضفاو ناذ ركأ دمه ةعبرأ مثرهشأ ءانبا ةدع ناخ دمش تسود ريمالل ناك

 الملا ةداعا :ىءنكمت يذلا وهو ناذ ريكا دمت مربكأ ناكوناخ يلع ريشو ناخ مظعاو

 قذتا نأ 00 هلعجو (طرفم اح هوبا هبحاف مدقل مزيكنالا ءرسانا دعب هببال
 ريمالا دالوا رغصا ناخ ىلع ريش ناك ذاو هيبا لبق روكذملا ناخربك ١ دمع يفوت نا
 ريمالا يفوت الف ٠ دهعلا ةيالوب ريمالا هيلا دهعف ناخ ريكا دمحم قيقش ناخ دم تسود
 ناكو ٠ هتيصو بسح ناخ يلعريش هنبال سانلا عياب مدقل 5 تاره هترصاحم ءانثا

 هتوخا لتقب ريمالا ىلع راشاف قيفر دم ىعدب يف يملاولغلا ةفئاط نم ريزو ناخ يلع ريشا

 ربما عاش نكلو تفولا كلذ نم كللذ ىلع ريمالا مزعف ميلتقإ الا هرءا متبال هنا ىوعدب

 ةهجلا ىلا مهنم لك بهذو هنم اثوخ ناخ يلع ريش ةوخا بربف هذيفنت لبق ركسعملا يف
 الع لوتس هيا ابحي اهيلع اّيلاو ناك يتلا

 دعبو اهميظنت يف عرسا تاره حتتفا دق ناكو هتوخا بوربب ناخ يلع ريش ملع الو

 يتلا دالبال ضرعتي ن'نودب خاب اًدصاق عرسا ناخ بوقعي دمع هنبا اهيلع فلذقسا نا

 عدي نأ كلذب دصق ٠ ابدغ مل رهظب وأ ركسمملا نم اوبره نيذلا هتوخا اهيلع ىلوتسا
 هتوف تناكو سانلا نم اًبوبم ناك يذلا خلب بحاص ناخ لضفا دم ربكآلا هاخا
 ىلا لسرا خاب دودح ىلا لصو الف ٠ هيلع ضيقيو ةوخالا رئاس نم دشا ةب ركسملا

 حالصا يف دهتت نا كيلع يجف ربكألا خالا ثنا كنا » : هيف هل لوقي اباتك هيخا
 فلاخا ال ناو !ًرما كال ذيا الثا دهعتاف انا أمأو ةوخالا ةلك عججو داسفلا فدو دالبلا

 عدنا باتكلا كلذ ناخل ضنا دمخ أرق الف «كتعاط ةقير نم جرخاال ناو حصن كل
 دسيع هئبأ برهو ٠ هيلع ضيق هنم نكم ا يذلا ناخ يلع ريش هيخا ىلا هسفنب راسو

 ماقأ نا دمبو ناخ يلع ريش ةعاط ت تحت خلب تلخدو ٠ ىراخي ىلا ذئتقو ناخ نمحرلا

 كلذ دمي ترثكَو ٠ لباك ىلا داع اهيلع ايلاو ناخ دمحم ضيف وعدملا هوخا دحا اهيلع

 ديعو ناخ مظعا دمت دمنا اًريخاو نافلا تلاطو هتوخاو ناخ يلءريش نيب بورملا

 ابراحو هب 1 اني عمجو يراخي نع عجر دق ناك يذلا لضفا نب ناخ نما

 ةنايخي هكلم ةهكاع لباك هسا ايلوتسا اًريخاو عئاقو ةدع يف هيلع ارصتناو يلء ريش

 راهدتق ىلا اهنع يب ريش كفو ةضراعم الب انذاغدو يلاحاغلا قيفر دمحم هريزو

 يت يي



 «؟"؟» مالسالا لود خيرات

 هلا> رم تسود مرعب مما ىلطعا رمق - الك

 م امتك - 1454 ةنس نم وأ ها1؟85-- 1748 ةنس نم

 اًريما الواب يدون لباك ىلع ناخ نمحرلا دبعو ناخ مظعا دمحم ىلوتسا الو

 نئالا يناحلغلا ري زولا قيفر دم لتق ليلف دعب و ٠ هرما رقئساف ةيناغنالا دالبلا ىلع
 راهدنق دصاق راسو ركاسعلا ناخمظعا دمحم عج م٠ هتنايخ ءازج لانف هركذ مدقتملا
 تالكيف ناعمللا ىقتلاف هلامتا ناخ يلع ريش زربو ناخ يلع ريش هيخا نم ابصالختسال
 ىلع ناخ مظعا دم ىلوتساو تاره ىلا كفو يلعريش مزهنا ديدش لاتف دعبو يئاداغلا

 حبجني مل هنكلو هيخا دي نم رمالا عزتي ترا ناخ يلع ريش لواح مم ٠ راهدنف
 لضفادممم هيخانباناخ نمحرلا دبع ريمال' ىلو ناخ مظعا دمه رمالا.يتئسا ايلف

 لعجو راهدنق ىلع ايلاو رورس دمصح ( ناخ مظعا دمحم نبا ) هنبأ بضنو خلب ىلع ناخ

 اسنئر ةنس ةرشع تس كاذ ذا هرمع ناك يذلا ناخ زيزعلا ديعب ىعسملا رخآلا هنبا

 عج ىلا روهظلا بحو رورغلا هقاس باشلا سيئرلا اذهو ٠ اهيف ةدوجوملا رك اسعلا ىلع
 ديم ةمداص كشرك ةي رق ىلا هلوصو دنعو هيا لع نودب تاره ىلا !هةوسو ركااسملا
 هعم نك عرسأ و ه 3 ادع له تشو همزهف هرك اسما ناخ يلع ريش نب ناخ بوقهإ

 ناخ يلع ريش مزع يوقف ٠ اهنع عفادب نم نكي مل ذا اهيلع ىلوتساو راهدنق ةنيدم ىلا
 لباكا دصاق راسو ايوق اشيج عمجل هكلم عاجركسا ىلع مزعلا هيف دجو راصتنالا اذهب
 نيناوطلا دحأ دقسا هلاتفلركاسملاب ناخيلعريش هيخا مدقتب ناخ مظعا دمحم لع الف
 ريش لئاقي نا نع (موع هنكلو رارج شجي اذه ليعامسا مدقتف ناخ ليعامسا وعدملا
 مجبف ٠ هرما م اذا راهدنق هيلوي نايلع ناخ مظعا دمحم لاتق ىلع هعم دمنا ناخ لص

 دبع هيخا نبأ دنع خاب ىلا ناخ مظعا ديم ؟زو اهيلع اولوتساو لباك ىلع ناركسلا

 ةنزغ ىلا ايهذو ناغفالاو كبزالا نءرك اسع عبح يف دهملا ةياغاولذبو ناخ نمحرلا
 دمحم .كاسع تمزهنا ةديدش بورح دعبو ناخ يلع زيش اههزرابف هرازه قب رط.نم

 ناريا دالب نم ( ةعدقلا سوط ) دهشم ةنيدمملا اب رهو ناخ نمحرلا دبعو ناخ مظعا

 دمحم ٍفونو ١ دئقرم“ ةئيدم ماقاو ىراخب ىلا ناخ نيرا دبع يهذف الصفنا كانه

 ةلقاع ناخ مظعا دمع ناكو ٠ ناربط ىلا هباهذ تيح روياست ةنيد ناخ مظعا

 تخبلا «ىبم ناك هنا الا لدعال بع اًربدم



 ناتسنافناب ةيئاكرابلا ةلودلا «ر؟دخ

 ( زيئامث )هناك رمح تسود هيب هدامغ ىلع ريش س 1/1//

 ناخ بوقعي هنباو

 5 ا21ى١٠ ١1م5 ةنس نموأ ها 55م1 55 ةنس نم

 هتوخاو نئالغا ناخ ليعامما ىفثو اهب رقتساو لباك ةنيدم لخدف ناخ يلعريش امأ
 ميعم هوبأ اهدقع دق ناك يتلا ةدهاعملا زيلكنالا مه ددج ليلق دعب و ٠ ددحلا ىلا

 وهو ناخ هللادبعو ربك الا وهو ناخ بوقعي دمحم اهه نانبا ناخ ىلع ريشل ناكو
 داعا يذلا وهو اءاجش الطب ناكو هيبا دهع يلو ناخ بوقعي دمع ناكو ٠ رغصالا
 ناخ هلا دبع ةدلاوأ هيطو هقح عاري ناخ يل ريش نا ا ٠ مدقل 9 هيبال كلللا

 ةئيدم ىلارفو لضاخ بوقعي دمش ىلع كلذ بعصف هدبع يلو اذه اهنبا لمج رذصالا

 ناخ بوقعي دمع تنشف ةلاتقل اًرك اسع هدلاو هيلا لسراف ٠ نايصعلا ربظاو تاره
 هلماجي نا نع اًضوعريمالاو هنوعد يبل لباك ىلا روضه هدلاو هاعد امل كلذ عمو مهلعم

 يلو ىلا عرسا دق توملا نال هتينب ريمالا لثب مل كلذ لك عمو ٠ سيلا هعدوا

 ديدجلا هدبع
 اوفا ناعسئاغفا دالب يف يمورلا ذوننلا ةدايزب زيلكل الا رعش م 11556 ةنس يفو

 ناخ يلع ريش ريمالا اهعنق لايخ فلاو نيشدنبم ةدع نم ةفلوم ةرافس اواسراو ةبقاعلا

 الب نينس مدع نم ربهش لك هعفدي تديعل يذلا بنرم ا تمطق ارلكنا نأ ىوعدب

 ةرامالا ىلا نستريور ريسلا ةدايقب مركاسع اولسراو كلذل زيلكنالا ظاتغاف ه بيس
 قفتا نكلو - ما 807 ةنس راهدنق لتحاف ةرامالا يسرك نم يبلع ريش ليزختل ةيئاغفالا
 <رطضا امم زيلكنالا براحي ناخ بوقعي هنبا ماقف ءانثالا كللت يف يلع ريش تام نا
 كاذنيح ناخ بوقعي مهعم دقعف ةمصاعلا لاك اواتحاو ناغفالا دالب يف لغوتلل هاله
 بروف دالبلا هياع تراث ىتح ناربش ضي مل نكلو ٠ ةيزيلكنالا ةياجلا لبقو حلصلا
 اواتحاو ناغفالا دالب ىلع ةركلا زيلكنالا داءاف زيلكتالا ركسعم ىلا ناخ بوقمي ريمالا
 لضفا نب ناخ نمحرلا دبع بيصنت دعب الا اهب لاوحالا أدهت مل كلذ عمو ةيناث لباك
 هذ ينآلا ناخ دمتم تسود نب ناخ

 للا



 «م5م » مالسالا لود خيرات

 هناخ لشفا ريح نب داخ ض لاربع 8

 م١150 - 148 ةيم نم واو 15 ل ! ال91 ةنس نم

 لالغلا نع القت « نمجرلا دبع ريمالا 1 شد

 1ك مدقت دقو ناخ دمه تسود نب ناخ لضفا دمت نب ناخ نمحرلا ديع وه

 نا ىلع اهيلع زيلكتالا هماقا م 148٠0 ةنس لباك يف كلما يسرك الخ الو ٠ ًرارم

 مهناج يعار

 كاذ ةلج نمو بتاورلاو ايادحلاب هييرقث يف اونلابو هودضعو هرصانب اوذخأ م

 ريسلا هوبقلو بترلاو ثيشاينلا نع الن ماعلا يف هينس ١6٠٠١ هرادقم بتار

إلا
 



 0 مما

 ناتسناغفاب ةيئا زكرابلا ةلودلا « "هجم

 ةيهومش ةدداعم هعم أودقتو مئادملاو ة ةحلسالا نم ريثكب هرزوحو ٠ ناخ نحرلا دبع

 اوراص ىتح ٠ نيسدنملاو ةلمعلاب هودماو ةحلسالل ةناسرت لباك يف 'هل اوأشناو ةيعافد

 نا ديري الو كلذب فراعي كي 01 وهما ٠ 0 مداخو مهتءيام ”هنأ نود ةتعي

 اًريفس لسري نا دارا اهنا كلذ ديكيو اراكنال اقلاع هسفن ريتعي ناك لب هب فرتمي

 ةقادصب حرمم ام اًريثك ”هنا ىلع ٠ ةلقتسملا كلاملا رئاس لعفت اك ندنل يف ميقي هلبق نم
 برعاف م 1886 ماع عبر يددب يف نيرفود دروللاب ىقتلا هنا كلذ نمو اراهج ارتلكلا

 يف اوناكو ٠ اهتمركح لاجرو ايروتكيف ةكلملا ةلالط مارتحالا نم هسفن يف اع ريمالا
 اباطخ ظنلو هفيس نمحرلا لبعريءالا لئساف نيتلودلا لاجر نم اًريفغ اج تعج ةعلو

 ريمالا سواج نكي مو ٠١ فيسلا كلذ دب ارتلكنا ودع لتقيس 'هنا هماتخ يف لاق

 لبق ةريغكأب ورح براح لب هناطلس ديبأتل ايفاك كلملا يسرك ىلع ناخ نمجرلا دبع
 لسراف راهدنق يف راث هيعزانم دحا ناخ بوبا نا اهتامح نم هل مالا ؟يتتسا نا

 راسو رخآ اشي ناخ نمحرلا دبع عمل ٠ هلعث ناخ بويا تتش [شيج ريمالا هيلا

 ناريا دالب ىلا بوبا رفف ٠ هربقو نا بويا ىلع لمحو هسفنب

 ن« لك لتق ىت> هاياعر ةلءامم يف ةوسقلاناخ نمحرلا ديعريمالا لمعتساو
 من4 م كاذ نا ىلع ٠ هنم (عرو هل امرك سان ل١ دادزاف هذوقت ىلع هنع ىشي

 نا جضي و اًرارع هوب راح ةيزانلا ناف اه اعاد ناك امهر لب ىرخا تاروث رورلظ

 ءامدلا كذسب الا ميعماطم

 نراتسافءلا يف م اس ناكو ناخ لما هع نبا هب راح م 188 ةنس يفو

 يح اهرهاظ ةوعد لباك ىلا هات> نمحرلا ديع ريمالا نا هب رح ببسو نائكرت

 مودقلا نع رذتعاف هلبق نب وعدملا ةبقاع ن. هملعي الل 000 كلت نا قا فاق

 لع لظو ناخ قدا عدخشب 0 لمجتلا بيلاساب نئقتو ةوعدلا ريمألا داعاف

 تتدف هباع ضيئال شح هيلا كئناو نا نمحرلا ديع ريمالا همهتاف ١ ه

 هبراحو هتاقالل نمحرلا ديع عرساف ٠ اهيلع لمح لباكب ممطو هلمش ناخ 0

 اهتيامسو ايسورةياعر تت هراصناو وع دنقرع“ يف ماقاو سورلا دالب ىلا قدا رئف

 مهمارك ١ يف غلابتو مهيلع قفنت يهد

 سس ببببببططل 2 م م



 « كو مالسالا لود ةيرات

 نييناففالا قاب فال ) ةعيش مهو تارهو لباك نيب ةيرازهلا هيلع ران مث
 ٠ كلملا هل بئتساو مهملع باغت هنكلو هومعتاو هوب را ( ةنسلا لها نم مهنال

 ق هناي بهذ ىدح ماملا لمد ماعلا هياع ددرلب لازي الو سرقتلا ضر بيصأ مث

 م 1١15ةنس رب وتك «١

 تاق مصر لا ره مرعب داق ملا سيف م اهب

 ( هللا هلظنح)

 لالملا نع دا خا هلأ تبيح ٠٠١ ش

 يف لباك ةموكح بأن ىلوت دقو : امك ةئس ناخ هلأ تيما عع ريمالا دلو

 تمت يديك 100000



 نادوسلاب سا واردلا ةلود «؟ك1»:

 أم هعوجر دعب ريمالا ىأرو ٠ م 1884 ةنس نا قوما براي وهو هيبا ةارح
 اهأرقي الف تايالولا بتنك نم دري ام ةمجارم هيلا دهع ىتح هدلو يف هنظ ققح
 ءاضتلا هيلا دبعو م 14510 ةنس لاملا تيب ءالو مث هنبا اهيف رظني نا دمب الاه

 لودلا مه تارباخملا تناكف ةيجراذلا ةراظن اضيا هيبا ةايح يف ىلوت مث ٠ ىلعالا

 | هدب ىلع ةيب و روالا
 وه سلج م 1901 ةنس رب وئك | يف ناخ نمحرلا دبع ربمالا هدلاو يفوت الو

 تناك ىتدلا ةسايسلا رارسا ىلع هعلطأ هدلاو نا لاقي و لباك ةنطاس ىسرك ىلع
 هيفام ىلا هللا هقفو ٠ اهل اميل ارتاكنال ًايلاوم نوكي نا ابمهاو هردص يف ةجستم
 هدالب ريخ

 سس سس سمس 63-2 6 2 7و جس سس

 نا ووسلاب ع ءاردلا لور - ا/١8

 نموه ىذلا ينادوسلا ىدبملا دمحا دمت رورظب ةلودلا هذه تأدتبا ( ديبمت )

 نا لاقيو م 1848 ةنس ةلقند لباقم تبن ارمسأ ةريزج يف دلو ٠ ةلقاندلا ةليبق

 عاانطصاب هتلئاع ترهتشا ٠ قورغلا بانك بحاص يفرقلا يبشلا ىلا ىهثني هبسن

 هدالواب ىدنش ىلا هللا دع هذلاو رحاه ٠ اهتثدب لثأا برضضي ةنادوس ناس

 نفسلا ةعانص يف هنثادح دمحا دمت ىضتف ٠ الفط لاي ال اذه دمحا دمتو مهلك

 نآرقلا ظن ةسردملا ىلا كلذ ءانثا يف درتي ناك هنا ىلع اهيلا ةالايم نكي مو

 نافتا يف هين ردتو هليب رب اودبع مهنا لاقيو 0 هرم نم رع ةيناثلا يف وهو

 قفتاذ .٠ رانس نم برقلاب ةكبش ةرازؤ> قف نبدلا فيرش هع ىلا ناسلا ةعائص

 ءارقفلا ةقيرط ةبلط كلس يف مظنناو موطرخلا ىلا رثف ةرم هب رض اذه همع نا
 ىف ٠ موطر خلا نم برقلاب ىل جوخ ةسرد نادوسلا ف ةريبشلا قرطلا ْن شو

 ىلا اهله .لقتنا 9 اهتسردم لخدف رار ىلا لنا منينس عضب ةسردملا هله يف



 «مدكو ْ مالسالا لود خيرات

 ةقي رط رس لوانت  هبنعو مئادلا رون ' خبش ثلا ىلع اهيف معلا لوانتو بادرا ةيرق

 يشرفلا ن ع اهذخا هنا ميضعب لاقو م ارمال١ ةئس ءارقفلا

 لئالقلاو ._:رادوسلا يف هبانطا ًابراض لاومالا ةابج دادتسا ناكو

 مهباضا يذلا قيضلا رك ذ اذا اذه دحا دمع ناكف ةمطقنم ريغ تابارطضالاو

 دقق ساتلاو دسف دق ماعلا ناو ناسنالا :يبب ةيطخ ىلا كلذ بسن ةايجلا ْلظ نه

 الجر ثعبيع هللا ناو ٠ هللا بضغ نه مطانام م هاتف لوعلا ءاوس نع اولض

 كإذ ناك دقو ٠ رظدنأا يديملا وه ةلدعو اطسق ضرالا ًالعو دسقاأم حلصي

 ن٠ هنوساني ام يف اوثدحت اومتحا اعيش ٠ نادوسلاءاحنلا رئاس يف سانلا ثيدح

 « يدها » ظن حبصاىتح رظنإلا كلذ ديب ىلعجرْملا نم هنورظتتي امو ةابجلاملظ

 9 1 اولح اح مهتاممتجع يف يودي

 ىلا ءافصاو هلاوقا ىلا ًاحايئرا" سائلا نم سأآو كلذ دمحا دحم ىأر انف
 ىتح هب قاطني م هنا ىلع ٠ رمالا تالذ بحاص وه نوكي نرا هل رطخ هظعاو»

 يف هءاامت ثيب ذخأ مث م انا لجا ه: لاقف <« رظتنملا يدا كلملا د : هولأس

 ريثك ممج هب نما يت> !ديور ادي ور هيلع نورطاقتب سانلاو ًائيدف ايش سانلا

 نيملا كلذ نم يدهملا ةكوش تبوقف وللا دلو يلح اهسيئرو ةراقبلا ةليبق مهنيب
 فراكو ةشياعتلا ةليبق نم ىثيامتلا هللا دبع هيلع نوعمتجمي نيذل' ةلن؟ يف ناكو

 تنا » دما دم هل لاقف هتايبق يف ريك نأش هلو ةبجحالا ةباتكو يجنتلاب لغتشي
 « كرصا اناوربظف ءايا تنك اذاف ثيبعراظتايف ينا » شاد, علافف « يدباريزو

 ٠ هل اراصنا هتايبقو وه ناكف هر زواق هب نمد «وه أنا معن د دم دمج لاقف

 وه اما كلذ نا نادوسلا لها دقتعإف هروب ةنس بنذ يذ مث روبل قفلاو

 ةلود تاق هب + يذلا يديها روبظ أدبم نإك اذكه ٠ ةكلالملا ابامحت يدملا ةيار

 ماخح ةنس يلاو> كتاذ ناكو شي وارذلا

 يي ا ا

 يكلادلا ءرملا )0 وق مالسالا لود جيران
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 ىرررلا رما رمت --
 ماخخعق ا ةبس نم وأ هذ” 05 سس 17551 ةئس نم

 ( لالخلا نع القن) يدبأا دمش دما ؟١ ش

 معو موطرتما ةيريدم ميم يدوملا ةوعد ىدلص "نر ىتح لب وط نهز ضعي ف
 ' همها هتصاخ نم الجر هيلا ذفناف م املا ةنس كذب موطرملا رادككح اشاب فور

 اونا ىتح ةرخآب ىلع ءايلعلا للسلم ةعبرا 3 رايق 0 موطرخلا ىيلآ همدقتسل دوعسلا وبا

 سلجو دمحا دمع ءاجغ « يديها نيآ» مهتوص ىلعاب اودان 'ىطاشلا اولزن الف ٠ ابا ةريزج



 4كم - 0 مالسالا لود شرات

 اذهام » دوعسلاوبا هل لاقف - دوعلا يلا يناجي ( ينادوس دعقت») بيرقنع لع

 نكلو ه دوعسلا وبا لاقف « يدهلا انا » فطلب دمحا دمحم هباجاف « هب تق يذلا

 الل ال » هب حاصو هماسح ةضيق ىلع هديو اضخم ديم ضهف « بهذت كفرا بي

 موطرخلا ىلا هترخابب داعو هءالع ذخاو لاحت لجنلا كرثو دوعسلاوبا فاحت « بهذا

 فكريسخ ينطعا » هل لاقو ناك امم ءأبناو هشارف نم اشاب فور ظقياف ليل اهلصوف

 يتب و اهيلا اولزأف ةريزملا اوتا ىتح مهب راسف هل نذاف « قفانملا اذهب كيتا اناو ةلحر

 مههلع هلاجر مجم يدبملا ىلع موجملا' ةيفيك يف نوركفي مم ايفو ةرخابلا يف دوعسلاوبا
 ناخ هنا ىلع ٠ هتوعدب: هعايثا داقتعا نكشو يدملارزا دعشان مرخ 1 نا 0 مولتقو ةتغب

 دحإ اهيلع كليشحإ ترا: دعب ابا رداغق ةموكملا نك ع ع نم بيرق وهو 6 ذخأي نأ

 » ةرحشا » اذه هلاقثنا ىمسو نافدروك <« لايج اًدصاق فشاكلا دما وعدملا هعايتا

 . ةيركسع ةوق الامش ابا نم ةليم ه٠ ةفاسم ىلع: ضيبالا لتلا يلع اواك يف ناكو
 دمحا ىيحم راثا تعيتلف اشاب ديعس كح ةدايق تحت لجر ١1٠٠ نم ةفلم ةيرصم

 لقتنا م ٠ اًرظو.هنم كردترملو تكله ىتح اًربش هتبقعتف نافدررك يب ودجيف وه لغواف

 ريمسد 9 يف هيلع لغتو ةدوشاف رادكح كب .ديشر برا ريدق ليج ىلا دحا ديحم

 تدئماف هرصانب ذدذالاو هل وع دب داقتعالا ىلا مثوعدنب لئابقلا ىلإ بتكو م اانا ةئس

 نادوسلا ىف رحاوت اون 0 يف ةرونلا

 لفناف اشاب راكي يقوم هماقم 00 شابا فور لقأ م ١ م5 ةنس سرام يفو

 اوفو هلاجر هكرتف اواك دع ةنيفسلا هب تحن يدبقلا ةبراحل يلالشلا اشاب فسوي

 اهلخدف يركش كب نيسح اهريدمو رات ىلع هلاجرب جرخ ثالذي فشاكملا دمحا زعانف

 اشاب راكبج كالذ غلبف ةيريدلملا يف هلاجرو ريدملا رصاحو اهراجتو اهتيماح ضعب لتفو
 راصملا اومفرو اهولخدو ةئبدملا اواهغ كب لام ةدايقب يدنج مذاقنال لسراف

 ةيرصملا دونجلا مهيلع تجرفت ران ءارو حوكرك ىلا شب واردلا رقبقتف ةيريدملا نع

 نس يلا اشاب يركلا ضوع مريما ةدايقب ةيركشلا نم لئاقم 5٠٠ مبعمو زارح يللا نم

 ٠ اًريثك امج مهنم اولتق نا دعب مهباقعا ىلع موعجراو ةيلسسلا يف شياوردلا مهيقلف
 برقلاب ةعقوم فو زارح يلا يف مهباخف هسفنب شب واردلا ىلع اشاب اشاب راكج جرت

 نع ًالدب اًرادكح اشاب رداقلا دبع ابلصو دق تاكو ٠ موطرخلا يلا داع م رانس نم '
 ٠ م1885 ةنسويام ١١ يف اشاب فوتور
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 راسف ريدق لبج يف يدبملا ىلع جورخلل اواك يف ةلمح دعا دق اشاب يلالشلا ناكو

 يف ودعلا نم اند ىتح اري راس اهنمو بام يف ةدوشاف يلا ىتحلئاقم فال! ةنس يف ارحب
 يق ةوزتلاو هعابلاو يدبملا همحابف ندتلا نسي ملو هتمبه فنا هنكلو وينوي

 اذه دعب يدبملا ركذ رشقناو ٠ رئاخذلاو ناوملا نم هعم ناك ام لك اوذخاو ةرسك
 هعم نمت ةلق عم رصنلا نم هلان ام اوأر ام دعب اًجاوفا هتوعد يف سانلا لخدو راصتنالا
 ش هودع ةرثكو

 شب واردلا لتي نا ضرفو موطرملا نيصحت يف ذدخاو سمالاب اثاب رداقلا دبع هاو

 هيد مثح] ىتح ددجلا مج ذخاو ١ ريما لك نع (هينح ١ 8:شي ورد لك نع نينينج
 هداوق اما كأرح *ىدبي الريدق لبج يف لازب ال ىدهملاو اذه لك ٠ لئاقم فلا '؟

 ىلا هلاجرب يدبملا راس 5 : نافدروك تاهج ف دالبلا نوحتفي مهاجر نوريسب اوناكف

 عم شيواردلا مودقب لعامل اذهو ٠ اشاب ديعس دم اهيفو نافدروك ةمصاع ضييالا

 ةنيدلأ نصحو تابجلا نم هادنج

 لماكت مث ضييالا يلع يدها ةمدقتم تاطأ م1885 ةنس ريضيس لئاوا يفو

 سل ددع يدبلا داوق نه لثق نا دعب نيبئاخ ابخيماح مهت درف ةنيدملا ىلع مجمو شنيلا

 ٠ اعوج ةئبدملا مست ىتح راصحلا يف ةلواطملا ىلع تقولا كلذ نم يدبملا لؤعف ٠ ليلقب

 مم ىتح اهلوح ام حتتفت هايارس تذخاو اهتابج عيبج نم ةنيدملا رصاح هناف دارا اك ناكو
 ةئس ريادي 15 يف عوجلا نم ميلستلا ىلا ضيبالا ةيماح ترطضا اًريخاو نافدروك حتف

 دعبو .اًريثك ايش اهنم اوفو شيواردلا ةزوح يف اهغيبح ناقدروك تلخدف م ١م
 هلتقو اشاب ديعس دمحم ىلع ضبق نضدلالا يدها لوخد

 يف ةاصعلا ممقل هدنجو هسفنب راس دق موطرطا راذكح اشاب رداقلا دبع ناكو

 تنيعو ةلفغ نيح ىلع اهيلا ةموكملا هتمدقتساف رصم يف مهضعب هب يشوف رانس تاهج

 ناك يذلا دنجلا ةدايقب ثدبعو ٠ عّوصم يف البق ناك يذلا اشاي نيدلا هالح هناكم
 نه ضيبالا صالخغسال ةديدج ةلمح لاسرا ىلع تةزعو اشاب نيسح ىلا راتس يف

 08 يدبملا دي

 نأ ٠ نأ دعب و موظرلعا ىلإ ءاج دق يزياكلالا ( اشاب سكيه ) سكيه ليزواوكلا ناكو
 فشاككلادنحاريمالا ةدايقب ةراقبلا ةليبق نم شيواردلا نم (شيح نا هغلب دم اهب ماقا



 1 »0 2 0 ما لود مرات

 اشأا سكه ؟؟ ش

 مسيل 0 لتقو ممر او سحب 1 مهلا جرف اباد هراز> ند برقلاب كس ت8

 ف ثدي 6 راصتناب ةيرصملا ةيركملا تاع الف ٠ * نو ةابلا < رثو هلاحر ند نيريثكو

 تناك م دعب ضرغلا اذه ةلمجخ لاسرا ىلع ثمعو ىدجلا دب نم ضيبالا عاجرتسا

 ركاسعلا عمجي موط رثخا زادك اشاب نيدلا هالع ىلا تزعوأو - الا اذه يف ددرتت

 تناكازا كلا ةلملا هذه ةعبت لمحتت ال ”هنا ةي رصللا ةموكملا ىلا اشاب كيم بتكف

 ةامعأ ةمزاللا دونا دادعا منا نا دعب و ٠ كلذب ةموكمطلا 'هل ناسف هدحو هل اهتدايق

 ذخا ىت ! رو ًاقيرط تكلسو ضيالا ةدصاق موامرغعا نم تجرخ اهتاودا ع

 سكيح ةح جورب | لع دق يدبملا ناكو ٠ ةايظع اًءذخأم دونملا نه يعتلاو ديجلا ٠

 ةلوقع تلصو يتح 0 ةلخا اما ٠ امات اًدادعتسا اهتاباقأ دمتساف هلاتقل

 0 ت مسا مم الكرش ةريحي تاصو هنم ١6 فو ٠ م 1847 ةنس ربو دكا١11 يف ( 6



 نادوتلاب شب واردلا ةلود 0ك 00 0(

 افض 1 :رع ستولك هع" ينال لدحر اهنم وه دهرلا ىلا ل نا لبقو اهريسم يف

 نه هيف يق امو ةلخغاب قدحلا قيشلا نع يدبلا ربغناو شب واردلا يلا اهلا ناطباضلا

 ,رك انمي لمح يدبملا نال ةلمخا هذه كالم يف ايس كاملالا اذه ةنايخ تناكف سأي ايلا

 مثد دع غلابلا هدونجو هداوق لكو اشاب نكي لتقف بعتلا الاجر ىنضا دقو اهِلع

 ىناطدم ىمسأو ملساف يلاملالا ستولك اما ٠١ طقذ 0 " .وحن الا مهنم جني لو الا

 نادوسلا راطقا عيج يف ةنر هشي واردو يدبملا 'هلاذ يذلا ىعاللا راصتنالا اذهل ناكو

 هيف ةيرمعملا 7 وكلا د ذونل ن م ةيقايلا ةيقبل ١ ىلع ةيضاقلا َه 3 رعفلا نكو

 روف راد ىلعا زادك نيا كلذ يف ؛ نآلا اغاب نيتالس) كب نيتالس ثاكو

 ةلمح دي ىلع جرفلا وجري ناكو مثدرعو ةانعلا ةأوانم يف ةميسج تاقثم ىسماق دقو

 هيلا ذفعي ناو كالذب يدا ىلا ثعبف جاستلا نم ادب ني مل اهلشنإ 5 انف اغاب 5

 ىلع اًريما لتز ىنكي و دلا> دمع ريمالا ميلا لسراف 0 0 هب رأقأ "ضعي

 نيتالس ءاجو ٠ اهوبهنو اراد شيواردلا تاصوف اًريخ نينالسإ هاصواو روفراد

 رداقلا ديع يمسو مالسالا ربظاو يدبلا عيابو ضيبالا يلا اًروفخت



 « مربع مالسالا لود خيرات
 سس مس مس سس سس و سم سس

 يق ىدبلا دمحا دمم ةرعد رشنب هنقد نائع ناك اهنيع تاقوالا هذه يو

 ةءوكحلا ةءاط اوذين دق تاهلا كالت يف نويادوسلا ناكو ىقرشلا نادوسلا

 يدبملا ةوعدب هنقد نامثع ءاج الف« نكاوس ظفاحم كب قرفوت ةريس ءوسل ةيرصملا
 ٠ اهيحاوضو نكاوس يف ةموكحلا ةاوانا راف مهب هرزا دتشاف اهيف ًاعيج اواخد
 ىلا اوراسف ني رساخ اوداع 1 م ١مم ةنس سطسغا ه يف تاكتساو اوف

 يقرشلا نادو.سلا ةيءاح داق اشاب الط دو# ةءوكحلا تاسرافاهورصاحو ركوط

 ركوطو تاكتس تلاز امو ٠ ةرسك رش هورسكو شي واردلا هتغامف اهذاقنال

 ةلمس م اذهع ةنس لئاوا يف ةيرصملا ةءوكحلا تدعاف ددملا نايلطت نير صادم

 ربرإ و نكاونم نيب قي رطلا حتل نكاوس ىلا تراس اشاب ركاب ةدايق ثحت

 الدكو عوصم ْن ةدجن اهعمو تراسف ٠ اعابب ةمقاولا دالبلا نم ةأصملا درطو

 يفي تدامف اهو.زهو اهوب راأل رياربف + يف ةتفب بتلا يف شي واردلا اهاقالف
 ظنا كب قيفوت اهيفو ةرصاحم لازأ ال تاكنس ةيماحو كلذ لك ٠ نينح

 ةبي رغ ةعاجش هراصح يف ررظا دقوأمادق.ًاءادش ًالجر ناكو هركذ مدقتملا نكاوس
 الجر نوتس ,نعدي زثال.| يماحو ضرع تاكتم *ا دقناكو ١ !ًديوع اك ذ هل ترلخ

 ٠ اوكلهب نا ابلها .داك ىتح اهنع ناوملا عطقو اهي اء ليسلا هنقد ناثع قيض دقو

 هيلا ممج تلم دلبلا لعاو تعاج دئلاو تدقف دق ناوملا نا كب قيفوت ىأرالو

 ةدوكحلا ءالو ىلءو .تابثا ىلع .ميثحو رمال يف.هرواشو تاكتس لهاو هلاجر
 نيبو اندب عوطغم قي رالاو ادا د لمن دق ذا مهر لاق. ٠ دب رثا ام ىلع نحت هل اواقف

 مقادتف ىدعلا انيقالإإ ده اماوينكاوس 1 ريشأ نا: اماف ن نسم جرخنلف ددملا

 اومدح نا دعب م امه ةنس ليأرف لئافا يف ارجرخت تول ىتح انسفنا ن
 موججاهو هلاجرب هند نافع 2 تح نيا: اوزاس امو لزانملا اوبرخاو "2

 ةب رقلا لهاو هلاجر نب جن لو 5 اهشاو .ةناإلا دش لق قل قرارت قتاقن“

 ا فارطا عبج يف تدتما.دق ةنلا نا.ةب رمهلا هموكملا تأر 5 نوليلت رثن الا'

 اهيا بسعصي راص ىتح يلاهألا بول نم نكم دق يديملا سومان ناو نادوسلا

 مت سمت تتقاسم
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  نادوسلانم اهدونج بحس ىلع ارتلكا ةراشاب تاوع ىرخلا ةرم اهذوفن ةداعا
 تذفنأو م1886 ةنس رياقي + خي راتب اًرما كلذب تردصاو ٠ شيواردال هكرتو

 لئاس را لضفا يف رظنال نادوسلا ىلا اشاب نودروغ لارنجلا ةب زراكنالا ةموكملا
 مريغو جم رفالا نم اهئاكسو نادوسلا ةيماح بحسا

 يدهملا ةوطس دادتما ىأر موطرخلا .ىلا اشاب نودروذ لصو نا دمبو

 يدهتلا اذه ةوق قحس لق ةيرصملا ركاسعلا بحس نا ىأرو الئاه اًدادتما
 لسسرثناب ةيرصملا ةءوكحلا ىلا حصنف ةيرصملا دودحلا ةمجارم يف ي ديما عمط ار ام

 امركاسع بحست مث ليقتسملا يف هلئاوغ نمأت ىتح يدبملا ةروث عمقل اشرج
 دعب ايف

 نودروغ بتكف هللا هذه لاسرا رعا يف لي وط ةموكحلا تددرتو

 دونح تناك ىت> اهاسرا ىلع رثث م شو ددملا بلطي هتلود ىلا اشاب

 تطاحا اهب تطاحاو اهيلع تقيضو موطرخلا ترصاح دق يدبلا
 مثدعلاو مثراصإ اشاب نودروغو اوعاجو اهلها نيب دازلا لقو مصمملاب راوسلا

 لف اًريثك ترخأت اهنكلو ٠ مذاقنال ةيزيلكنالا ةلدلا لوصو برقب
 فعس اوفضمو بالكلاو ططقلا موه اواكأ تح عووملا دتشاو راظتنالا سانلا
 هللا ودع لكلا

 يف رص» ثحربف نودررغ ذاقنال اهاسرا ىلع اورقا ىتاا ةي زياكنالا ةلخلا اما
 هاهداوق رثكاو يزيلكنالا دنهملا ةبخن نمفال ا ةس افاجر ددعو في رخلا لئثاوا
 ميمعزل هلا هذه كلس يف ماظتنالا ىلا اوةباست دق زيلكت الا نال فارشالا نم

 مهضعب الا يقررك ىلا اهاجزر نم لصي ملف لينلا يلع ةحسف نع ةوابع اهنا
 رومطع يف ةلضمح تراس يتروك نمو ؛ لاصتالا طخ ظقن يف نوفابلا قرغتو

 . لوصولا ةعرس اهب دصقلاو ”ثراويتس لارتا ةدايقب ةمثملا ىلا ةضوبب ءارحض

 . لارتلل ةدايقب ربرب ىلا لينا ىلع ىرخا ةلمح تراسو موطرخللا ىلا
 رابآلا ىلع برعلا اهاقالف حبلط اباف :لودك.ج للا تءطق لْزَأ
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 ىلا زراكنالا مهبقعتف شيواردلا مازهنا نع تذش ةمقاو نيقيرفلا نيب تاصخ
 مهباقعا ىلع اوداعو اضيا سر واردلا م مزمأ ىرخا ةمقاو اصح كاهو ةيثلا

 تايحأو هياع ةيضاقلا تناك ةصاصرب تراوتم لورخلل بيصا ةمقاولا هذه ليمكو

 . يف لينلا فائض ىلع ةيزيكنالا دواهلل تازنذ ٠ نسلو ساراش ريسلا ىلا ةدايقلا
 تناكرخاوب ع رامييلا ذهن دق اًثأب نودررغ ناكو م1846 ةنس ريان 18 أسم

 يف انبلا اواصتإ اذا مه لوقي ثعب و هيلا لوصولا يف اهب نونبعتدإ موطرخعا هايم يف
 ماخخم ةنسري ايا يل ةمثاا سأ را ريدا رداغت . اوم ءأايع انيهذ ماي ةعصب

 لتقو تطقس دق تزاكو هنمعم يف الا موطعرخلا لصإ : هنكلو نيثرخأب ىلع

 دعب الا ةقلل لصب 1 لايلا فساك ساراش ريا دامف ن١ 56 يناشاب نودروغ

 سفنالا قش

 اثاب نودروغ (؟ ش١

 كلاذلا درطلا (44) مالسالا لود جيرات



 نادوسلا يف شيواردلا ةلود « احطم
 في

 : يدبملا رصتنا ال ٠ يقأي اه ىلعف اطوقسو موطرختل يدبملا ةرصاعب ةيفيك اما

 كانه نمو م 1884 ةنس لي رباطساوأ يف دهرلا ىلا لقتنا اشاب سكيه ةلمح ىلع

 اريسأ ةئيلخ اشار نيسح اهريدم لسراو امحتتفاف رب رب ىلا ريخلا دهم خبشلا لسرا

 ىتح دهرلا هناكم يف يدهملا دمحا دم ماقأو ٠ نافدروك يف يديملا ركسمم ىلا

 نا ( ةرضملا )اب ولا يف هيلا يحوأ هنأ هعابتال لاقف ةنسلا نم ناضمر اًضقنا

 سطسغأ 87 يف دهرلا نم مهب فحزو هلاجر ممج مث ٠ موطرخلا ةرصامل 1
 اوركسمف ةنسلا نم رب وثكأ طساوأ يف موطرخلا راوج ىلا اولصوف م 1884 ةنس

 ةلاسر ةءاتكي (رداقلا دبع ) نيتالس يدبلا رمأ كانه نمو ٠ اهنم موب ةفاسم ىلع

 هلمراو ةيوانفلاب الوطمارب رقت نيتالس هيلا بكف“ ٠ ميلستلا ىو . اشاب نودروغ ىلا

 لوسرااداع ال نكلو ( هدصقم بسد 8 هنا هئم انظ) هعابتأ دحأ مم يدهلا

 ديدحلاب هلئثو نيتالم ةينب ىدهملا باترا اليلغ فشإ ل بضتقم باوجي

 مودقب لع مث ٠ !ديدش ًاقييضت اهيلع قيضو اهرصاحو موطرملا ىلا مدقت مث
 موجها ىلع هلاجر ثحتساف اهنم نودروغ جارخاو موطرخلا ذاقنال ةيزيلكنا ةلمح

 م1886 ةنس رياني 5١ حابص يف اومجهف دابجلا لبس يف ةناتسالا ىلع مهضحو

 ةبج نمهيف تناك بوت نهروسلا اولخدو لبللا فصن دعب فصنو ةدحاو ةعاسلا
 ةئيدأا اومحتقا شيواردلا ىأر اهل اشاب جرف يعدي سارملا دئاق ناكو ٠ رحبلا

 اونعماو قعاوصلاك ةئيدملا ىلع شي واردلا لاهماف ٠ اهنم ميلخداو باوبالا مط حق

 . ىلا مهنم ةعضب راسو ٠ اورذي لو اوقبي لو ًايهنو ال_:ق نيك اسملا ىلاهالا يف

 ةليألا 0 تابو هلا مودق نم سس دق ناكو اشاب نودروغ مفي ثيح يارسلا

 يارسسلا حطس ىلادصق راذلا قالطا عم يح هنفج صضحمغي 0 ليللا تفضصن ىلاوح

 سبلف ٠ ةليحديل ايدي لو روسلا اولخد دق شي واردلا يأرف راوسالا ىلع فرشاو

 لآف لل لا ىلعأ دنع شيواردلا نم ةيالث ءاقالق لوزالاب مهو هوس دقو هبايث

 رخش فيسلاب رخآ هبرضو ةيضاق ةنمطب هباحاف : يديملا ها هلع موا

 هنكلو هلتقمداسف اليت نودروغ يأرو يوجنلا دلو مدق م اعافد ديب مل البق
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 ناك يذلا يدبملا ىلا لو هسأر مطقي نأو يارسسلا ةحاس ىلا هنثجرجب مهرما

 يف نادوسلا ةءصاع موطرللا تطقس اذكه ٠ اًريثك اشاي نودروغ لتتم هردك
 ك”رامرد مأ ةتمصاع لعج لب هيكل ةضصاع يدملا اهذختي ف شي واردلا يديا

 ةدم كانه تماقاف قروك ىلا ةمْخا نم ثيحسنا اهئاف ةيزياكنالا ةلخلا اما
 نادوسلان اكس نم امقفارع دارا نم لك أبعم تثءحعسو رسعمف ةلقد ىلا تداع م

 نيينادوسااةقث تدادزاو ٠ نيخلا كلذ نم يدبملل نادوسلا صاخو ٠ ينروك يلاث

 نا هنا حرص ام اًريثكو هسقنب ًاباجعا وه دادزاو نيبملا حتفلا اذه دعب يدجلاب
 هلأنأس نكلو اهيف ثوعو ةفوكلا لزني مث سدقملاتِيب و نيمرملا حتمي ققح توه
 ةافولا «فاد ىح ربشأ ةعضن نامرد ما ةمصاع يف ميو هتطلس ديكو دكي مهلا

 ةو هنو ناكو ٠ سوكينلا ىجلاب ةديدش ةباصا رثا ىلع م امه ةنش وينوب ؟1 يف

 ةفرغلا تاذيفةرثح 0 اورفثحاو نافك الاب اهونلو هنكح اواسنف مارح يدملا 5

 ماقو . يدهلا ةيق ٠ هووس ماتم كلذ دمب اهتوف اولعجو اهوتفدو اهيف يفوت يقلا

 هنم دبعب ىشياعتلا هللا دبع هدعب ةلودلا رماب

 ىساعتلا ملا ريع - ا/؟

 ا سس ا1/886 نم واو ا*امسس |7095 ةنس نم

 ةليبق نم تاريبملا ةريشعب هبل لصتيو يقنلا دمحم ديسلا نب دبع دينلاوه

 يبرغ ةنطاقلا لئابقلا ىلع قلطي مسا ةراقبلاو ٠ ةراقيلا لئابق نم ةشياعتلاو ةشياعتلا
 مقيد ٠ قبفرلا ةراجتو ةساخقلاو رقبلا ةياعرب مهلاغتشا رك اودب مو ضيبالا ليتلا ,

 روفراد نع يل ودحلا برغلا يف ةشياعتلا

 ةماركلاو ىوقتلاب هقليبق يف اًروبشم ( هللا دبع دلاو ) يقتلا دمع ديسلا ناكو
 | يفاممو فسويو بوقعلو هللا دبع محو ىثئاو روك ذدالوا ةعبرأ هل دلاو دقو ةماقتسالاو



 رصمب ةيواعلا ةيدمحملا ةلودلا 6

 دهجلا دعب الا نارقلا اظني 4 ف ملا ىلا هلا مبلقا فسويو هللا دبع ناكو ٠ ةمضافو
 بوقعي اما ٠ ( ديبعلا صانتقا ) ةساغلا ىلا ةليم رثكا اناكو ةلوازملا ةرثكو ديهجلا
 يف هنادعاسي اهابا امزالو اعيرس نارقلا ايش ةئيكسلاو هيلا ىلا برقا اناكف ٍفاممو

 هلايعا رئاسو هتالض

 يشيامتلا هللا ديع 76 ش

 ةلمح يف تناك اذه ييقتلا ديسلا ةلئاع نا روف رادل اشاب ؛ريبزلا برح ءانثا يف قفثاو

 ضع طسوتف هلثق ريبزلا داراو مقاوملا ضعب ف اًريسأ هللا ديع خقوف ريبزلا ىلع نيماقلا

 ىلا مهنطو نم ةتلئاعو يقتلا حزن روف راد تحتث الف ٠ هيلع ىقباف هنع وفعلا يف .ءالعلا
 ًافايضا اولزنو رمقلا رادف ضيالافر ,+لا راد ىلا اوراس نيتنس اهيف اوماقا نا د

 ..ةلكرشيف نفادو يقتلا دم ديسلا فوت كانهو ربشا ةعضب مالك يبا رك اسع هذهش ىلع
 ليتلا يداو يف نيدلا اشم ضعب مزالي نا ريك الا هنبا هللا ديع ىمصوأ هتام لبقو

 0 دنع هتوخأ هللا ديع كرف ٠ نادوسلا ىلا دوعي الو اهيف 0 ةكم ىلا رجاهي ث ّمدم

 ” يدها دما دمحم هقي رط ءانثا يف عمسف لبنلا يداو اًدصاق راسو ركاسع خيذلا

 نيميلا ,دعاش يراك هعم دجتاو هعياب و هيلا بهذق هتمارك نم سانلا هب ثدحتب امو

 نم دهعلا ةيالوب هيلا دهع يش كثامتلا هللا ديعب يديلا يحلو هي زاغمو هبورح عيبج ف
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 ىشيأعتلا هللا دبعلا ابو شيواردلا محا مدقتلا خيراتلا يف يدها يفوت الف ٠

 ُم هئاذعا ربق نم نكمت هنكلو كلما يف نيعماطلا ضعب هيلع 0 5 00
 هتكلمم مونت عيسو فكنا ادتبا

 دالب يف شايحالا ىلع نيينادوسلا ضءب يدمت نا٠ 1 هذه يف قفتاو

 امه شب واردلا دالب يف ىهو تابالق يلا نودنمملا أجتلاو دك ارب رعاو ةقيقلا
 سارلا ةدايق ثحت ريبك دنجب شامحالا ءاجخ ةئيدملا مكاح مهامح ةشرحلا دودحيلي

 يشيامتلا هللادع ملف .٠ 18 0 اف تراص ىتح 0 'ةدابلا اوب رخاآو لداع

 يرسالا قلطي نا تقوا كل ذيفةثبملا يشاغ انحوب ىلا بتكو اًدِج طاتغاف كلذ
 يشاجنلا باوج هينأي ىتح رظنني مل كاذ عمو ٠ مهنع اهدي ري يتلا ةيدنلا نيعيو
 رقنع وبا راف ٠ شابءالا دالب ىلع ةراغالا رقنع يبا ةدايقب اشيج لسرا لب

 ردنغ ىلا مدقتو هتتباو لداع نار ةارعا مدار همز هون ل كيما هدرا دو هيف
 ءاسنلا نم مهءظنم ىرسالا نه ايظع اشيج هماما اقئاس امجار رك مث اهترحاو
 ددسع نيك املا ءالكع نم ثام دق ناك ىتح تابالق ىلا لصي ماو لافطالاو

 ماقتنالا نع نوتكسي ال شابحالا نا يشياعتلا 0 هلباو لداع ةنبا مهني ديك

 دي ريأم ماا لبق رقنع ابا تاجاع ةينملا نكل تايالق نيصحتب رقنع يبا ىلا زعوأف

 شي واردلا نم ماقتنالل اديثك اشيجت ثلا كلءانحوي يئاحنلا دنج لبلق دعبو

 ملو كانع لازت ال رقنع ىلا دودج تناكو تابالق ىلع لءخل ردنغ بارخ ىلع

 تابالق نه برقلاب ركسعو يشاجنلا لصوف ٠ عافدلل اوبهأتف اهدئاق الا دقفت «

 مالثا نم ةنيدملا اهادحا تادف نيتبحات نم ةنبدملا تهجاه نيتكرف هدنج مسقو

 اهيفو جراخلا نم روسلا مجاهت ىرخالا ترقبو لئقلاو بهما تافتشاو روسلا يف

 دمبف هتلتقةصاصر هتباصاف لاتقلا ىلع ميطرحيو هلاجر ثحتسي انقاو هسفن يشاجنلا

 ٠ ليلا ءانثا يف اورقرفتو اوفاخت مهيلع ةدئاعلا تداع شابحالل رصنلا نأك نأ
 ضرالاب !ذاف باسح فلا شابحالا ةمجهط نوبس# مهو شي واردلإ حبصاف
 ك”زاكو ٠ معو د لق ي ءاحتلا نأ او 1 سيساوجلا اوثميف 2 نم ةيلاغ
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 اورثف شي واردلا مهتغايف تابالق نه موي فصن ةفاسم ىلع اوركسع دق شايحالا

 : انحوي يشاجنلاجا:مئانغلا ةلمج يف او دجوف شيزواردلل ةدراب ةمينغ ركسمملا اوكرتو
 اي روزكف ةكلملا ةلالج نمهيلا ًالسرم ًااتكو هفيسو بهذلاب ىلم#و ةضنلا نم ًاعونصم
 نامرد ما ىلا كلذ اوامهف زراكنالا ةكلم

 هناف هتتطلس يل اهمضو رمعم حاف ىلع همزع 0 ماهوا برغا نمو

 ومس ىلا رخآاو ناطاسلا ةلالج ىلا ءاتك لسرأ نامرد ما ما شرع ىلع سلج املاح

 ًاعيج مهيلا بلطي زياكنالا ةكلم ىلا رخآو ( اشاب قيفوت موحرملا ) يويدخلا

 نييصوصخ لسر مه بت :كلا لسراو علاجا ىلع هل اويط#يو هئاطلسا اونعدي نا

 ىلع كاذ قشف ءاردزالاو راقتحالا ريغ ااوع اواني ماو لسرلا داعف رصم ىلا

 مهاع دقحو يشياعتلا

 هاروش بابرا راشتساو رصم حاتئفال هتمه تعم مدقث اك يشاجنلا ىلع رصتنا الف
 املاوماو اهضايغو اهروصق هل اوفصوو اهاتكس هيلا اوقوشو اهتف 'هل اودسش مالا اذه يف

 ممريغو ةلفانالاو نيلامجلا لئابق نم اثيج عمجو اه ىلا يثياعنلا سفن تفاتف اهءاسنو

 . يوجالا دلو نمنلا ديع هداوف ربشا ةدايقب ميلسراو العلا رصم دودح اورواج نع

 لسرا م ٠ ةيبرحلا هلامعال ةدعاق ابلعجو م 1١م5 ةنس ةلقند ىلا هشجب اذه را

 م ناوصا يف ةدم لسرلا يتف ريخالا راذنالا هيفو رصم ىلا رخآ اباتك يثياعتلا

 هلسري نا ىلع ةلقند ريما يلا انحوي يثاجنلا سأر يشباعتلا ثعبف باوج الب اوديعأ

 كرخي الف رصصم ىلا هتلمجي ريسي نأ يعوحتتلا دلو ماو نييرم ملل اًديدهت انلح يداو ىلا

 , سارا هيتأت ىتح اهيف مقي اهحتن اذاف ابجاهيو ناوصا ىلا مدقتي لب افلح يف اًنكاس

 ةنعارفلا دالب 5 1 ةنس ويام ربش يف ةلقند نم يوحنا دلو جرف ٠ ىرخأ

 هلاحرتو هلح نم ةكرح لكب ةملاع تناك ل ب هئاكرح نع ةلفاغ ةيرصملا ةموكملا نكت مو
 رئاسو ناوصاو افلح نصحت اشاب لفتارغ لارتملا كاذ ذا يرصملا شيلا راد رسم ناكو

 نودب مهنم ةمارش تمدقت افلح راوي نيجرا نم شيواردلا ةلمح تند اف ىودحلا

 كرش !ترسكو اشاب سواه دوو ةدايقب ةيرصملا ةيماحلا اهيلا تجرخن يموحنلا دلو
 هفقوم رطخ هل نيبي يفوحنلا دلو ىلا ثعبف ناوصا نم جرخ دق اشاب لفنارغ ناكو

 لينال يلرغلا ربلا ىلع همظعم شدي رادرسلا راسف ٠ يلاف لسيف ل نا اهل حصتيو
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 لاب تاذب تسرا تاشوانم شيواردلا نيبو مهنيب تلصحنل يقرشلا ربلا ىلع هضعبو
 يلرغلا ربلا ىلع اهضعبو يقثرشلاربلا ىلع ةريغص ةيرق يكشوت ) يكشوت ىلا اواصو ىتح

 رادرسلا ركسعف ( الاهش لبعم يلا لكبه نم لايءا ةعضب ىلع افلحو وكسورك نيب لينلل
 ةيرقلا هذه يف

 فادكتسال اًركاب هعئالط راد رسلا لسرا م 1885 ةنس سطسغا * حابص يفو
 هسفنب رادرسلا جرحت ريسلل ترودعتسي برعلا ناب اوربخاو اوداعف ودعلا ركسعم

 ٠ رشتدلا دارطلاك نيمجاه مار ىتح مركسعم ىلع فرشي دكي لف ةقيقملا فشكتسيل
 كاذ مهو ريسلل ًايبت الو ماعط لوانتي مل مبضعب ناكو يكشوت يف دنإلا ىلإ ثعبف
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